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Iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
PosedžioWahingtone

Per pirmutinį vajų surinkta $106,000. — Dabar bus ant
ras vajus $250,000 kvotai užbaigti.—Taryba dirba sklan
džiai.—Su Europa užmegsti tampresni ryšiai.

Spalių 9 ir 10 dienomis tymas nenukrypo nuo Tei- 
Washingtone buvo Ameri- singumo, Teisėtumo. Žmo- 
kos Lietuvių Tarybos šuva- niškumo ir Demokratybės 
žiavimas. Atlikus reikalin- dėsnių. Anaiptol, musų vy- 
gus formalumus- ėjo dieno- riausybės politika nusisto- 
tvarkės svarstymas. vėjo, sustiprėjo ir pagyvė-

Iš sekretoriaus pranešimo jo bekovojant už teisingu 
paaiškėjo, kad nuo pereito- mu paremtos taikos įgyven-
jo Tarybos suvažiavimo įvy
ko daug svarbių dalykų, jų 
tarpe ir aukų rinkimo vajus. 
Vajui buvo nustatyta $250,- 
000 kvota, bet kadangi ne
trukus BALF paskelbė ir 
savo vajų, tai Taryba sava ji 
nutraukė, surinkusi tik 
$106,000. Nors kvota nepa
baigta- vis dėlto šitokios su
mos trumpu laiku sukėlimas 
parodė- kad musų visuome
nė Tarybos veiklai karštai 
pritaria ir gausiai ją remia. 

Tarybos pasimatymas su

dinimą. Musų visuomenės 
kovingumas lygiagrečiai su
kietėjo, įsigyjo suderintos 
veiklos patyrimo, pasireiškė 
dideliu veiklumu ir duosnu- 
mu.

Negana to, savo neatlai- 
džioje kovoje už teisingumo 
įgyvendinimą ir laisvos- ne
priklausomos- demokratinės 
Lietuvos valstybės atsteigi- 
mą mes susilaukėme kita
taučių bendradarbių ir tal
kininkų. Vienkart auga 
jungiasi ir stiprėja didžioji

AMERIKIEČIAI APLEIDŽIA ITALIJĄ

-Pirmieji Amerikos kareiviai apleidžia Italiją iš Li
vorno uosto. Pasirašius taikos sutartį, visi Amerikos 
ir Anglijos kareiviai bus ištraukti iš Italijos dar šiais 
metais.

prezidentu Trumanu ir jo I pavergtų tautų ir jų drau- 
pareiškimas, jog Amerika gŲ Amerikoje koalicija. To- 
rusų okupacijos Lietuvoje talitannmkų puolimas jun- 
nepripažįsta ir nepripažins. 5Pa demokratinių laisvių
labai pakėlė lietuvių visuo
menės ūpą.

Paskutiniais laikais Tary
ba yra užmezgusi tampres
nių ryšių su Europa. Prie 
to daug prisidėjo D-ro K. 
Griniaus ir kitų europiečių 
Amerikon atvykimas. Be to. 
Taryba yra pasiuntusi Eu
ropon ir porą savo atstovų. 
Šiame suvažiavime dalyva
vo ir VLIK-o atstovas, ku
lis pareiškė, kad su Ameri
kos lietuvių tautininkų “Mi
sija” VLIK-as neturi jokių 
ryšių ir nėra gavęs iš jos 
nei vieno cento.

Taryba yra daug veikusi 
ir vis dar tebeveikia tremti
nių įkurdinimo reikalu.

Kilo tautininkų Tarybon 
priėmimo klausimas, nes 
buvo patirta- kad jie jau tu
ri noro prie Taiybos dėtis. 
Nutarta, kad- Vykdomasis 
Komitetas pakviestų juos į 
pasitarimą ir tiesiai iš jų pa
tirtų- ką jie turi galvoje.

Iš Taiybos iždininko pra
nešimo paaiškėjo, kad Ta
ryba yra davusi Lietuvos iš
laisvinimo bylai VLIK-ui 
$35,000, nors da nevisi pi
nigai tenai perkelti. Tary
bos ižde dabar yra $54,414. 
21

siekiančias tautas vieningai 
kovai už išsilaisvinimą. Gin
kluotoji kova. kaip ir
vus pasipriesimmas, auga ir 
stiprėja visame plote tarp 
Baltijos ir Viduržemio jurų, 
tarp Atlanto ir Tyliojo van
denynų. Rusijos žmonės ir
gi siekia išsilaisvinimo.

Ši būklė padrąsino išsi
laisvinimo viltis Europoje 
ir Azijoje, ir reikalauja iš 
musų visuomenės dar gy
vesnės paramos savo vy
riausybei, savo vadovau
jantiems organams- ir da 
didesnio duosnumo. Artina
si lemiamas laikotarpis- ku
ris nuspręs žmonijos, jos 
tarpe ir lietuvių tautos, at
eities likimą.

Amerikos Lietuvių Tary- 
1 ba dėkoja visuomenei už li
gi šiol jai parodytą pasiti
kėjimą, už moralinę ir gau
singą materialinę paramą. 
Pirmuoju Lietuvai Gelbėti 
Vajaus atveju musų visuo
menė suaukojo virš šimto 
tūkstančio dolerių.

Su 1948 m. sausio 1 die
na prasideda antras šio va
jaus laikotarpis- kurio metu 
musų visuomenė turės pro
gos sudėti pilną $250,000 
kvotą.

Tarvbai posėdžiaujanti Amerikos Lietuvių Tary- 
buvo "gauta labai įdomių I ba ragina visus savo skyrius
žinių iš Europos, ypač iš 
lietuvių konferencijos- kuri 
šiomis dienomis posėdžiavo 
Paryžiuje 2 savaites.

Baigdama savo posėdį. 
Taryba priėmė keletą rezo
liucijų. jų tarpe ir pareiški
mą Amerikos lietuvių visuo
menei, kurį paduodame čia 
ištisai:

Pareiškimas musų visuo
menei.

ir pavienius kolonijose su
krusti, susitelkti naujam 
veikimui- patrigubinti savo 
pastangas Taikai laimėti!
Amerikos Lietuvių Taryba.

W. REUTHER PRIEŠ 
R. TAFTĄ

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther griežtai užginčija 

Amerikos Lietuvių Tary-’žurnalisto Drew Pearson 
ba- savo metiniame posėdy.1 paleistą paskalą, kad jis
Washingtono mieste, 1947 esąs susitaręs su senatorių
m. spalių 9-10 dd., išklau- R. Taft ir rems tą republi- 
siusi savo Vykdomojo Ko- konų vadą prezidento rin- 
miteto bei Įvairių komisijų kimuose. W. Reuther sako- 
metinės veiklos pranešimus tai yra grynas prasimany- 
ir aptarusi tarptautinės buk- mas. Tokią" paskalą paleido 
lės raidą, visišku pasitenki- “kairioji” automobilių dar- 
nimu pažymi, kad tiek mu- bininkų unijos opozicija, 
su krašto vyriausybės poli- kuri visomis priemonėmis 
tika tiek musų patriotin- nori išėsti Reutherį iš vado- 
gosio> visuomenės nusista- vavimo unijai.
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“mSU Valstybės Sekretorius Marshall
Kalba C.I.0 Kongrese Bostone
DarLninkai Remia Amerikos Užsienių Politikų — Smer
kia Pelnagrobius Dėl Kainų Kėlimo — Pasisako Už Dar
bininkų Politinę Veiklų.

Franci jos užsienių reikalų 
ministeris Bidault ką tik 
grižo iš Amerikos- kur jis 
turėjo pasitarimus su prezi
dentu Trumanu ir valstybės 
sekretorių Marshallu. Bi- 

jc’ault sako, kad Amerika
pas;žadėjo duoti Francijai ArkivilskupūS UŽ Šį pirmadienį Bostone 

'anglių, kviečių ir žaliavų. • r i prasidėjo CIO (Congress of
iki bus priimtas Marshallo Kasinę LyffįĮOC Industrial Organizations) 

Ministeris Bidault

Bolševikai Prakišo Laisvanorio Maisto 
Jurininkų Unijoj Taupymo Neužteks

planas.
sakė, kad “Marshallo pla
nas” yra vienintelė Europos 
viltis išbristi iš skurdo ir 
bado. Jei tas planas nebūtų 
priimtas, tada Europai grę- 
stų didelė suirutė.

A. Darbo Federacija 
ir Politika

Amerikos Darbo Federa
cijos kongresas San Fran
cisco mieste nutarė pradėti 
politinę akciją, kad atei
nančių metų rinkimuose bu
tų išrinktas tinkamesnis 
kongresas. Kongresas nuta
rė organizuoti “Darbininkų 
Švietimo ir Politikos Lygą”, 
kuri steigs savo skyrius po 
visą Ameriką ir trauks uni
jų narius į politinę veiklą.

unijų konvencija, kuri at- 
St. Louis katalikų arki- stovauja virš šešių milionų 

vyskupas Ritter nesenai iš- organizuotų Amerikos dar- 
leido patvarkymą, kad ka-! bininkų.
talikiškose mokyklose ne- CIO unijų vadai pakvietė 
butų daroma jokio skirtu- į konvenciją pasakyti kai
mo tarp negrų ir baltųjų ,bą valstybės sekretorių G. 
mokinių. Prieš tą jo pa-Į C. Marshall, kurs kalbės čia 
tvarkymą keli šimtai baltų Trečiadienį apie Amerikos 
katalikų protestavo ir žade- užsienių politiką. CIO unijų 
jo eiti į teismą su skundu.
Arkivyskupas į tai atsakė 
grąsinimu, kad jis išmes iš 
bažnyčios (ekskomunikuos) 
visus, kurie bandys Įvesti 
katalikiš koše mokyklose 
rasinę diskriminaciją, arba 
skųs Į teismą jo patvarky
mus.

National Maritime Union Amerikos visuomenė šir- 
konvencijoj New Yorke ėjo dingai atsiliepė i preziden- 
smarki kova tarp bolševikų to Trumano kvietimą tau- 
ir Joseph Curran, tos uni- pyti maistą. Valgyklos, bra-iA. Darbo Federaiijos poli 

vorai ir atskiros šeimos de-Įtinė veikla bus maždaug to- 
dasi į maisto taupymo pro-tki pat- kaip CIO unijų į- 
gramą. Bet ar-to užteks?

Daugelis žmonių, ypač 
ševikai jo unijoj įsistiprino Tie kurie gerai žino skurdą 
ir panaudoja uniją savo ir badą Europoje, sako, lais- 
partijos propagandai vary- vanorio taupymo neužteks, 
ti. J. Curran pradėjo kviesti jei Amerika tikrai norės 
narius atsikratyti nuo bolše- pagelbėti Europai ir kartu 
vikų. Pirmininko raginama išlaikyti krašte prieinamas 
unija išmetė iš unijos vado-maisto kainas. Todėl yra 
vavimo vice-pirmininką J. siūloma įvesti Amerikoje 
Stack, bolševiką. Konven- maisto racionavimą ir kai- 
cijoj dėl Stack išmetimo ėjo nu kontrolę- kad žmonės 
karšti ginčai- bet balsuo- ir Amerikoje turėtų užten
kant J. Curran šalininkai karnai maisto prieinamomis ba

jos pirmininko, šalininkų. 
J, Curran per eilę metų dir
bo išvien su bolševikais, bet 
dabar jis suprato, kad bol-

kurtos “Politinės Akcijos 
Komiteto”, kurs susiorgani
zavo prieš porą metų, bet 
A. D. Federacija atsisako 
veikti politikoje išvien su 
CIO unijomis.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIETUVIŲ TARYBA DĖ

KOJA BALF-ui UŽ 
PAGALBĄ

Amerika Už Palesti
nos Padalijimą

vadai sako, Amerikos dar
bininkai remia musų krašto 
užsienių politiką. Tas ypač 
svarbu pabrėžti dabar, ka
da Rusija pradeda smarkią 
propagandą prieš Amerikos 
užsienių politiką ir šmeižia 
Ameriką, kaipo “imperialis
tinę šalį”. Amerikos darbi
ninkai remia Amerikos pa
stangas sukurti pasaulyje 
pastovią ir teisingą taiką. 
Ne Amerika, bet Rusija 
trukdo taikos atstatymą pa
saulyje.

CIO unijos griežtai pasi
sako prieš pelnagrobius 
pramonininkus, kurie, na-

Amerikos atstovas Jungti
nių Tautų seime pasisakė 
už padalijimą Palestinos į 
žydų ir arabų valstybes po *««*** r~'
Jungtinių Tautų priežiūra. a ,-n.u‘s, Aaln^. kontrolę. 
Amerika pasižadėjo prisi-įP™d,?? kelt' vls« 
dėti prie palaikymo tvarkosi?J- V S?' i amonimnkaiPalestinoj ir Lio įkurti ka ke >m? pate.B.na
Jungtinių Tautų policiją, 

I kuri Palestinoj prižiūrės 
, tvarkos.

Anglija yra pareiškusi, 
kad ji priims visokį Jungti
nių Tautų sprendimą, jei ki-

Mažosios Lietuvos Tary-
savo visuotiniam susi-

laimėjo 2 balsų daugumą, kainomis ir kad į užsienius‘rinkime 1947 m. rugpiučio 
Bolševikai pralaimėjo vie- galima butų pasiųsti didės- 6 d. Luebecke išklausiusi 
noje iš savo stipriausių uni- nę pagalbą.
jų. kur jiems buvo pavykę 
susisukti stiprų lizdą.

Dėl Austrijos Susi
tarti Negalima

ATPLAUKĖ PIRMAS 
TRANSPORTAS SU 
KRITUSIŲJŲ KŪNAIS

I San Francisco uostą at
plaukė pirmas laivas su kri- 
tusiųjų Amerikos kareivių 

Austrijos sostinėj Vieno- Runais. Laivas atvežė musų 
je penkis mėnesius pose- kritusių kareivių kunus iš 
dziavo “keturių didžiųjų’ Havvajų salų. Kūnai buvo 
komisija- kuri bandė paruo- išvežioti po" visą Ameriką, 
šti taikos sutartį su Austn- kur jie bus palaidoti pagal 
ja. Dabar ta komisija baigė savo artimųjų norą.
savo darbą ir surašė dėl ko- ___L‘____
kių klausimų ji negalėjo su- SAKO, MOTERIS UŽMU- 
sitarti. Visais svarbiausiais KUNIGĄ
klausimais “didžiųjų” atsto- _____
vai negalėjo susikalbėti ir Presbiterionų bažnyčios 
paliko taikos sutarti su Aus- kunigas Charles R. Vaughn- 
trija neparuoštą. Kada su- 54 metų amžiaus, iš Patas- 
smnks Amerikos.. Rusijos, kala, Ohio, buvo nužudytas 
Anglijos ir Francijos atsto- prie Baltimorės vienoje tu- 
vai į Londono konferenci- rjsty užeigoje. Kunigo nuo- 
ią ateinantį mėnesį, jie tu- gas lavonas buvo rastas šį 
rėš aptarti ir Austrijos atei- pirmadienį. Policija ieško 
^1- “riebios moters”, kuri. sako,

buvusi kartu su tuo kunigu. 
BOMBA SPROGO AME- Nužudytasis kunigas buvo 

RIKOS KONSULATE plačiai žinomas Ohio valsti- 
--------- joj.

Pirmadienį Amerikos 1_________
konsulate Jenizalėje spro-į ROMOS rinkimai SU- 
go bomba ir sužeidė du STIPRINO KATALIKUS
konsulato tarnautojus. Poli- _____
ei ja spėja, kad bombą pa- Italijos sostinės Romos
kišo arabų teroristų organi
zacija “Jidah”. Sako, ara
bai labai nepatenkinti, kad 
Amerika pasisakė už Pales
tinos padalijimą. Sekma
dienį bomba buvo išsprog 
dinta ir Lenkijos konsulate 
Jeruzalėje.

darbių pakilimu, bet tas pa
teisinimas neišlaiko kriti
kos, nes pelnai sumušė visus 
rekordus ir vis dar kyla. Ne 
darbininkų uždarbiai, bet 
pramonininkų noras pasi
pelnyti kelia kainas į pa

aimą vyKinu. AmenKa zaoa CIO unijos siūlo plačią 
dalyvauti Palestinos pada- programą kaip nu*mušt1

6 d. Luebecke išklausiusi !1JlnJe 11 pa al yme JOJe;pramonės dirbinių kainas. 
Prezidiumo pirmininko pra- tx a* °.s; . . - , - - Gamyba turi būti plečiama-
nešimą apie šelpimą musų Rusija irgi pasisakė uz vyriausybė turi paveikti 
tautiečių iš Mažosios Lietu-' Palestinos _ padalijimą 1 dvi svarbiųjų žaliavų išdirbys- 
vos. neturinčių DP teisių, 1 dalis. Todėl atrodo, kad 1 a- tę, kad kainos butų suma- 
vokiečių tarpe skurstančius lestinos padalijimas bu> nu-mintos, o jei tas negelbės, 
ir vokiečiams vergaujan-(sPr§s^as ir vykdomas gy'e_'tai turi būti atstatyta kainų 
čius, vienbalsiai nutarė, iš-;n’man’ nežiūrint 1 ai abu kontrolė.
eikšti šindingą padėką vi-1 protestus, 

siems aukotojams Ameriko- TIIPI qnrIA
je ir Kanadoje. BALF-o va- JTURI^^SOCIA
dovybei ir Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus vyriausiajai

LISTĄ MAJORĄ

rinkimuose praeitą sekma-

valdybai už vargstančiųjų 
brolių šelpimą. Širdingai 
prašome, musų vargšus ir 
ateityje neužmiršti.

Broliai ir sesutės Ameri
koje mus jau kartą auko
mis rėmė- kada mes Klaipė
dos krašte nuo svetimo jun
go išsilaisvinome. Vargo už
grūdinti. bet dvasiškai ir 
kūniškai stiprus norime 
veik grižti į Donelaičio gim
tinę ir šį Lietuvos kraštą at
statyti.

M. Liet. Tarybos
Pirmininkas.

Detmoldas, Vokietija.

JUGOSLAVIJA NUTRAU
KĖ SANTYKIUS SU ČILI

Jugoslavija atšaukė savo 
atstovybę iš Čili respubli
kos. Jugoslavijos diktatūra 
aiškina tą žingsnį tuo, kad

dienį socialistai ir komunis- čili respublika išvarė jos 
tai gavo daugiausia balsų, atstovą, kaipo komunistinį 
tuoi nn iu eina katalikai ir arenta, kurs kišasi i Čili vi

Norwalk miestas Connec- 
tieut valstijoj praeitą savai
tę išsirinko majoru socialis
tą Irving C. Freese. Nor- 
walk yra antras miestas toje 
valstijoj, kuris turi socialis
tą majorą. Nuo 1933 metų 
Bridgeportą valdo socialis
tas majoras Jasper McLevy.

SPIRITO VARYKLOS UŽ
SIDARO 60 DIENŲ

CIO unijos, kaip ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
konvencija, pasisako už ak
tingą darbininkų dalyvavi
mą politikoje ateinančių 
metų rinkimuose. Darbinin
kų organizacijos gali prisi
dėti prie išrinkimo kitokio 
kongreso.

Amerikos alkoholio fab
rikai nutarė uždaryti dirb
tuves spalių 25 d. dviem 
mėnesiams, kad pagal pre
zidento prašymą taupyti ja
vus. Spirito varyklų uždary
mas sutaupys nuo 10 iki 20 
milionų bušelių javų.

TYRINĖS POLICIJOS 
SAUVALIAVIMUS

New Yorko valstijos pro
kuroras F. Hogan praneša, 
kad jis darys platų polici
jos tyrinėjimą. Jis gavo 
skundą, kad policija iš ke
lių kartų mušė areštuotus 
žmones. Prokuroras žada 
skundas rimtai ištirti ir kal
tininkus nubausti.

KELEIVIŲ ORLAIVIS 
JKRITO J JURĄ

Vienas Amerikos kelei
vių orlaivis antradienį nu
krito į Atlanto vandenyną 
1400 mylių į vakarus nuo 

Praeita sakmadienį Flo- Airijos. Amerikos pakraš- 
ridoj siautė trumpas, bet čių sargybos vienas laivas 
labai smarkus uraganas, ku- jau pasiekė nelaimės vietą.

FLORIDOJ VĖL SIAUTĖ 
URAGANAS

bar gavo daugiau'balsų. kia diplomatinius santykius. 100 mylių per valandą. keleivius.
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LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 13-15 dienas 
tremtyje. Bavarijos pietuo
se, Įvyko Lietuvos Socialde
mokratų Partijos užsienyje 
suvažiavimas. Kartu Įvyko 
ir Lietuvos socialdemokra
tinio jaunimo suvažiavimas. 
Abu suvažiavimai buvo su
kviesti tremtyje, toli nuo 
gimtojo krašto, neišpasaky
tai sunkiose “išvietintųjų” 
žmonių gyvenimo sąlygose.

Bet Lietuvos demokrati
jos kovotojai skaitė būtina 
suvažiuoti ir pasitarti dėl 
Lietuvos ateities, dėl demo
kratinių Lietuvos pajėgų 
organizavimo ir dėl pasi
ruošimo prie savo gimtinės 
Lietuvos atstatymo.

“Keleivyje” mes šią sa
vaitę dedame aprašymą 
pirmųjų Įspūdžių iš musų 
draugų suvažiavimo trem
tyje. Vėliau dėsime daugiau 
žinių apie suvažiavimo ta
rimus ir ateities planus.

Lietuvos socialdemokra
tai yra ta Lietuvos visuome
nės grupė, kuri per visų 
okupacijų ir fašistinio siau
tėjimo metus išlaikė nesu
terštą kovos vėliavą ir drą
siai

Rusija. Amerika siekia 
šaulio viešpatavimo”, o 

' vietų Sąjunga su savo “nau
josios demokratijos” vasa- 

priešinasi.
josios 
lais tam

pa-
So-

Susidarė du frontai 
skelbia Kominternas — vie
nas imperialistinis. kitas 
antiimperialistinis. Tarp tų 
dvejų priešingų frontų eina 
aštri kova. kuri vyksta gilė
jančio kapitalistinio krizio 
sąlygose.

Trumano - Marshailo pla
nas, kuri Amerika skelbia, 
yra Amerikos imperializmo 
pasireiškimas. To plano 
tikslas yra ekonomiškai pa
vergti Europą, kaip Ameri
ka siekia pavergti Aziją it 
Pietų Ameriką. Kominter
nas piktinasi, kad Amerikos 
politika dirba

“...Įvairiais grasinimais pa
vartoti jėgą. šantažu (biaek- 
mail), prievartavimu, ivairio 
mis ekonominėmis ir politinė 
mis spaudimo priemonėmis, 
papirkimais ir panaudojimu 
vidujiniu priešingumų ir nesu
tikimų Įvairiuose kraštuose”

Bet — Kominternas pik
tinasi — Amerika savo im
perialistinę politiką priden
gia “libaralistiniai pacifis 

kauke-

ivL.LEiVlo, .50- BOSTON

BULIUS ATSIKERŠIJO SAVO KANKINTOJUI

Lisabonoj. Portugalijos sostinėj garsus portugalų “bulių kovotojas” Ortega 
vos ištruko nuo mirties- kada inii-šęs bulius arenoje jį puolė ir norėjo paka
binti ant ragų. Paveiksle parodyta, kaip Ortega bėga nuo sužeisto, Įsiutusio 
buliaus. Ortega savo gyvybę išnešė, bet buvo gana sunkiai sužeistas. Bulių 
kautynės Ispanijoj ir Portugalijoj yra labai mėgiamas sportas. Išmiklintą bu
lių skerdikai arenoje prieš publiką eizina su raudonais raikščiais ir kai bu
lius įniršta, tada bulių skerdikas suvaro gyvuliui ilgą peili taip pečių. Tas 
sportas yra pavojingas- nes kartais bulius savo skerdiką pakabina ant ragų.

Senai Palaidoti Keliasi I
I

Kas Savaite
“Eat less- pay more”...

Maisto taupymas darosi 
pirmaeiliu Amerikos skan
dalu.

Turime bemėsius antra
dienius” ir “bekiaušimus 
ketvirtadienius”. Be to, 
valgyklose stipriai suma
žintos porcijos. 

Tik porcijos, o kainos vis

tinę kauke- kad pagavus į 
vedė kova tiek prieš savo tinkl3 politiniai neap- 

fašistinius dik-j^^H5111* .žm?nęs” 
tatorius, tiek ir prieš sveti-
“savuosius”

mųjų žiaurią okupaciją.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partija praeityje- prieš 50 
su viršum metų, pirmoji da
vė aiškų tikslą bebundan- 
čiai iš priespaudos lietuvių 
tautai kovoti už demokra
tinės Lietuvos respublikos 
Įkūrimą. Lietuvos socialde
mokratai ir dabar pirmieji'• 
meta obalsi i tremtinių ma
sę burtis ir ruoštis kovai už 
demokratinės Lietuvos at
kūrimą ir už tvarkymą Lie
tuvos ūkio taip. kad pla- 
čiausieji gyventojų sluoks
niai Lietuvoje jaustųsi esą

Prieš tokius baisius Ame
rikos užsimojimus, komuni
stai šaukia saviškius:

vo gyventojus-indusus ati
duoti mahometonų Pakista- 
nui. nors toji valstybėlė ran
dasi viduryj Indijos. Pasta
roji turėjo siųst kariuome
nę. kad
sinti.

Indija
i somybę.

tą fanatiką atvė-

atgavo 
bet ji

nepriklau-
nesuranda

. savo laisvės, ji neturi kultu-
ringo ir sotaus gyvenimo.

vai- Už religines riaušes pir
miau buvo kaltinami ang

lį- tai ne viskas. Pereitą lai. Bet ang'jai jau pasitrau- 
savaitę buvo paskelbta, kad kė ir—Indija liko savojo 
musu vvriausybės sande-1 fanatizmo novalninkė. 
liuose genda 160,000,000 Džiaugiasi “skabaputra” 
tuzinų kiaušinių... Rokas Mizara skelbia to-

160-000,000 tuzinų, bus kią naujieną:
1.920,000-000 kiaušinių—iš Viena lietuve. Vosyliutė-
kur ir kaip jie atsirado? Dauguvietienė, grįžo i “Ta- 

Musų vyriausybė juos su- rybų Lietuvą”.
perka tam, kad palaikyti ‘ Tai, girdi, “pavyzdys ki- 
“reikiamas (aukštas) kai- tiems pabėgėliams” Vokie- 
nas”. Valgysime mažiau: tįjoje Bet—
kiaušinių, juos turės pirkti Tas j-at Rokas skundžia- 
vyriausybė, kad palaikyti sj; “{domu. kad latvių griž- 
“reikiamas kainas” ir—pu- ta kur kas daugiau, kaip 
dyti sandėliuose... lietuvių. Tai rodo, jog lat-

Ar tai šitaip reikia padėti vjaj pabėgėliai išmintinges- 
badaujančiai Europai? ni”,„
Reikia padėti Europai Grįžti i bolševikų rieznin-

Reikia ir galima padėti kV rankas gali tik neišma-
Europai. Tiesa, kad ameri- nelis — šiame atvėjy Koko 
konai daug maisto išeikvo- garbinimas “skabaputra”. 

bet naikinti bulves, pu- Deja. pas latvius tokio

tcs pačios!
Išeina taip: mažiau 

gai, daugiau užmoki...

VIZOS IŠDUOTOS PA
GAL PREZIDENTO DI
REKTYVOS IŠ GRUO

DŽIO 22 D., 1945 M.
(įspūdžiai iš Lietuvos So
cialdemokratų Su važia/i

mo Vokietijoj) kas juos čia sutraukė? Juk ir
Socialdemokratu pnesi-j .x. - ...

ninkai jau senai mus palai-, fait?s’ ne vl!tls Padaryti išduotos tremtiniams, 
dojo; daug kas ju tur but ii į karjerą, &aut? tamy-j Iš
tiki iau amžinai mus niima-!b3’ kaip kadaise Lietuvoje tos

, Stebiuosi ir klausiu, iš! 
kur jie visi čia atsirado.! 
kas juos čia sutraukė? Juk

Tarp kovo 31 d. 1946 m. 
birželio 30 d. 1947 m..

jau amžinai mus numa
rinę.

Hitleris kartuvėmis 
centracijos

ne žavingos studentų kepu- 21,772 kvotinės vizos buvo
lAcea k,„.„ dwi kada’mifiii‘‘skabaputnzmo” yra good

žldamt68 3 173 katalT Europos žmonių laukia and plenty Čia. Amerikoje,
, . ., , 0,11d Kdtdii- nao-elbo«__koks čia oidziuma latvių persiknkš-kad daugelis galvojo eida- kams 2.884 protestonams, bi ^ ? P g " ‘ ‘ tijo Į bolševikus. Pasėkoje

kon_;mi i knksciomskas ar tau- ir 1.02/ asmenims kitų arba t Vi-,_____ v— 77______ 1 "
i„! tiškas orgar.izacijas; ne nežinomų tikybų. .

iaSdk kvotines !d£arentU°’!iSi<J'} "savininkai; " duodami buvo visiškai sugriautas.
Mr. G. J. Haering Chief mazes.T?.es porcijas, pasida- Tokius neišmanėlius, kaip

of the Visa Division laiške 
balandžio 2 d. 1947 m. kon- 
gresmonui Edward T. Mil- ...
les iš Marvland paaiškino diską spekuliacija. _
kodėl toks dideli's nuošimtis!. Galla: spekuliaci-

tx_ i„ .__ i_________ na vra kalti mandata lai--zyaų tremtinių ouvo neis-; -
ta.

kiek naudos bus Euro- —gražus ir kultūringas lat- 
kada Amerikos vai- ™ darbininkų judėjimasstovyklomis įrjT"?*“",Į dvigubos stipendijos ar ki

tokį medžiaginiai išskaičia-kitomis baisiomis pnemo-
nemis ištisą dešimtmeti nai
kino socialdemokratus- bet 
pats gavo galą, griuvo visas 

į jo sukurtas režimas—“Tre-
Amerikos imperializmai^ R^has” o SOCialde- 

. Part'Ja šiandien 
Vokietijoj yra galingiausia.

Taip pat ir Stalinas ne tik 
Rusijoj, bet ir naujai užim
tuose kraštuose visomis in- 
kyiziją toli pralenkiančio
mis priemonėmis naikina 

ternas trumpai sako: “dėsi- socialdemokratijos pasekė- 
nieji socialistai yra išdavi- jus. bet veltui, štai. Berlyne, 

visoms

“Išdirbti suderintą veikimo 
programą ir išdirbti kovos 
taktiką prieš svarbiausias im
perialistinio fronto jėgas, 
prieš

anglų-francuzų pagelbi-ir jo 
ninlrnc » nu jruaiuu 

UV7 3111 J UV7* I a C*

socialistus. pirmon galvon 
prieš Anglijos ir Francijos so
cialistus”.

Apie socialistus Komin-

* ---- - *7 —— • - J X
kai” ir stiprina saviškių kuriame leista veikti

krašto šeimininkai, o 
namiai ir antraeiliai 
čiai.

Mes džiaugiamės Lietu
vos socialdemokratų suva
žiavimo pasisekimu. Ypač 
mus džiugina- kad Lietuvos j 
jaunimas, nežiūrint trem-Į 
ties sąlygų ir skurdo, pra-J 
deda gausiai telktis apie ’ 
seniausią Lietuvos demo-' 
kra tijos kovos organizaciją 
ir stoja Į sunkų kovos kelią kia 
dirbti už laisvę ir demokra 
tiją.

dvasią tvirtinimu, kad “yra i partijoms ir dalyvauti rinki
ne į- didelis tarpas tarp imperia-; muose- socialdemokratai tupilie ristų noro pradėti naują ka-'ri daugumą, o komunistai 

rą ir tarp galimybės suorga-Į tepajėgė surinkti tik mažą 
nizuoti tokį karą . >balsų dalelę. Niekas neabe-

Kominternas Įspėja, kad: joja/kad taip butų ir visoj

vimai juos čia suviliojo, nes 
nieko panašaus jiems so
cialdemokratai negali pa
siūlyti. Ne. ne tai, bet švie
si. skaisti demokratinio so
cializmo idėja juos pavilio
jo, sužavėjo ir atvedė čia. 
kad išrikiuotose eilėse ga
lėtų kovoti už demokratinės 
Lietuvos atstatymą ir demo
kratinio socializmo joje Į- 
gyvendinimą.

Nuostabus tarpusaviu san
tykių nuoširdumas ir vie
ningumas pagrindiniais teo
rijos ir praktikos 
mais! Tai tikrai 
dienos musų partijos gyve
nime t

AR BUS ŽYDŲ-ARABŲ 
KARAS

REVOLIUCINĖ GIM
NASTIKA

rys milionus dolerių “ekstra Rokas, anglai charakteri- 
pelnų”? zuoja šitaip:

Juk tai nuogutėlė ir bege- Misery loves company...
ičlro cnoVrili-jp! io ’ _ ,

Pavogė, išeikvojo

republikoniški bur-
Lietuvos komunistų “Tie

sa” (geriau pasakius,“Prav-nTClG i cpuiviinuniom i n i • •
bonai. Tai iie panaikino,< l'. r.'ol"Ja 1 ,as<’ 
kainų kontrolę; jie nuvedė . Kla'Pedos apskrities var- 
prie to, kad mano
doleris netenka savo

... totojų kooperatyvuose buvo 
išeikvojimų padaryta 107,- 

" 000 rublių, o per 1946 me- 
Numireliai prisikelia... įtus išeikvojimu suma pakilo 

1943 metais mirė negar- iki 322,000 dublių. Vien 
atminties ‘ Kormn- šiais metais per 5 mėnesius 

išeikvoti 83,-

Arabų valstybės sutrau 
kia kariuomenę prie Pales
tinos sienų. Pagal paskuti- dingos ____
nes žinias arabai pasiuntė i temas’’- kitaip žinomas kaip jau suspėta. — —  O O — I ■» i p. 41 i vit n m va n I n r> T i • •klausi-1 prie Palestinos sienų 22,500 i komunistų internacionalas. 000 rubliu ir- be to. pavogta 

.istorines j kareivių. Daugiausiai karei-! 1947 metų rugsėjo mene- 17.500 rublių... 
nos ffvve- vjų pasiuntė prie Palesti- !sį į Varšuvą susirinko ko- Tai. bra, komunistinis šei- 

nos sienos Transjordanija- į munistų bažnyčios vadai ir mininkavimas — eikvok ir 
bet ir visos kitos arabų vai- nabašninką prikėlė; prikėlė vogk, rankoves pasiraito- 

ė nemažus tam, kad jisai vestų kovą jęgj
prieš Ameriką, vpač Mar- . _
shallo planą. ‘ ' Amenko. L.etuv.ų Taryba

ir kiti .Kasant siuos žodžius, 
W2sbingtone posėdžidųja

Šita konferencija parodė- 
kad partija ir sunkiose 
tremties sąlygose sugebėjo 
surinkti savo aktyvą ir su
rikiuoti ji Į drausmingas 
eiles- Įiieti i jas-daug naujų, 
gabių pa'jėgų. kurios garan
tuoja partijos tokią pat gar
bingą ateiti, kokia yra jos 
praeitis.

Musų duobkasiai ir šį 
kaitą supyks dėl musų ne-

IUSU okupuotoj Vokietijos 
gresia iš nedaver- k yisoj net didelėj

Rusijoj, jei ten galėtų veik
ti visos partijos.

Ne kitaip buvo ir yra taip 
i pat musų tarpe. Musu sme- 

Išvadoj Kominternas šau-i toninis fašizmas taip pat 
kiekviena proga skelbė lai
dotuves tiek tarptautinei, 
tiek lietuviškai socialdemo- 

ir

“Didžiausias 
ninku klasei
tinimo savo pajėgų ir iš per- 
vertinirųo imperialistinio fron
to pajėgą”.

pavojus darbi-

visas komunistines par
tijas stoti i griežtą politinę, 

, ideologinę, ekonominę ir

pasiuntėstybės 
burius.

Palestinos žydai tuoj pa 
skelbė “mobilizaciją” ir sa
ko

planą. 
Bimbos Mizaros

kad 75,000 žvdų vra pa- Maskvos klapčiukai, kurie "
siiuošę muštis. Žydų ka-|apgiedojo ir apraudojo “ko- ^ovi? kurio^Jd^-?riftZ 
riuomenė jau esanti pasiųs- minterną”. dabar choru šau- „... 
ta prie Sirijos ir Lebanono kia “alelujc*. ,

diktatūros Amerikos Lietuviu Tarv-
merikos Lietuvių Tarybą.kia “aleluja!” 

Taigi. Stalino
prie 

sienų.
Išeina, kad žydai ir ara

bai rimtai ruošiasi kariauti. 
Tiesa, gal arabai tik gąsdi- 

noro jų klausyti ir gulėti jų 'na ir blofuoja, kad Jungti- 
siulomame karste. Jie varg-Jnės Tautos nenutartų pada- 
šai gaus mus dar ne kartą j lyti Palestiną. Bet niekas 
laidoti, bet mes vis atsikel-įnėra tikras, kad jie neka- 
sime ir jiems ramybės negriaus. Palestinos žydai gi- 
duosime, kol jie patys atsi-įriasi kad jie turi daug jė- 
guls mums paiuoštame kar-jgų 'jr galėsią arabus “ nu- 
s^e- veikti. Bet aplink Palestiną

yra 50 milionų arabų, o žy
dų Palestinoj yra tik tru
puti daugiau, kaip pusė mi
liono. Ir pačioj Palestinoj 
ant kiekvieno žydo yra du 
arabai. Todėl jėgos aiškiai 
yra nelygios.

ba buvo Įkurta kovai už ne
priklausomą ir demokratinę 
Lietuvą.

Toji kova dar nebaigta.

“de-
jie

‘sa-

garbintojai meta savo 
mokratiškas rubaškas”, 
lodo vilko dantis. 

Naujasis komunistų

, valstybinę (tur but parla-ikratijai ir dėl to ne kartą 
mentarinę) kovą prieš A-1 džiaugėsi. Tokių balsų daž- 

'mpnlffte -mai išgintame ir šių dienų
musų tremtinių spaudoje.

Todėl turiu pasakyti. kad 
ir aš pats buvau be galo 
nustebintas pamatęs gra
žioj- ramioj Pietų Bavari
jos vasarvietėj tokį dideli 
buri musų socialdemokratų 
sugužėjusių iš visų Vokieti
jos kampų. Mat čia rugsėjo 
13-15 dienas buvo sušauk
ta pirmoji Lietuvos Social
demokratų Partijos konfe
rencija užsienyje ir kartu 
buvo pirmasis / Lietuvos so
cialdemokratinio jaunimo 
suvažiavimas.

Čia matai

merikos imperializmą n 
.... . naikinti “dešiniuosius socia-
‘Kommternas atgijo” — listus”.

šūkauja Amerikos spauda. __o__
Amerikos Valstybės de- 

partmento pareigūnai sako, 
kad ‘

Toki 
vos politika.

yra “naujoji” Mask-
Ilga revoliuci

juos Kominterno pri-. nės isterikos rezoliucija 
sikėlimas visai nenustebi- J skelbia pasiiuošimą karui 

prieš Ameriką. Bet Rusijano, nes tas “prisikėlęs’’ In
ternacionalas nebuvo nė mi- 

Maskva
I tą jau ir darė. Rezoliucija 

įęs. Maskva vadovavo ko-įšaukia naikinti socialistus, 
munirtų partijoms seniau, bet Maskva ta jau ir darė. 
vadovaus ir dabar.
- ™ erno išėjimas vie- litikoj yra tik vieia8 pasi^_

pi?ią£anfla kymas, kad Rusjja ruošiasi 
karui, karą kurstys, kels 
drumstą užsieniuose, ardys

n revoliucine gimnastika' 
rodo. kad Maskva apsispren

• padėti Europos ūkio atstatymą,
vira^PskpfhiflSlIde,Ją«An a-" šaudys Petkovus kitus 
kną ^3’ v”16- demokratus ir dės savo vii-
^effio^Komin^o ka”ita,iz™

JJST įA°m^' Už atvirumą galima tik
tis Irn ii^0,'ui"lStt j tai pasakyti ačiū. Reikia ti-
!sįk0;„-,,e..s,ekla: k.° 1?uk,a'kėtis. kad Amerikos “užge- 

ų piiemoniŲ imsis sa- rjntojai” supras tą lekciją irvo siekimams Įgyvendinti.

cionalinę situaciją” Komin
terno vadovai išreiškė ilgoj 
rezoliucijoj, kurioje jie sa- Pakalbink biznierius
k.°; kad .Pasaulis dabar pa-! .Skelbti “Keleivyje,” 
sidalijo į dvi priešingas da
lis: vienai daliai vadovauja 
Amerika, kitai — Sovietų

Savo pažvalgas Į “interna perstos dūsauti prieš 
juodąją “dvasią”.

Jaltos

pa-
pa

Pačios socialdemokratų 
konferencijos ir socialde
mokratinio jaunimo suva
žiavimo aš smulkiai neap
rašau- nes tai tikiu bus kas 
kitas anksčiau padaręs. Aš 
tik paminėsiu, kad be orga
nizacinių klausimų, progra
minių gairių ir statuto priė- 

, žilagalvių mimo. vykdomųjų organu
r • ;^\ant savo P®čiu gar- rinkimo ir panašių reikalų. 
i;ox^ai partijos vė- buvo išklausytos ir išdisku-

1 .9° metais ener- tuotos šios paskaitos: Ideo- 
o vėliau ■ loginiai socialdemokratijos s 

1), }^S. smetoninį i bruožai; Socialdemokrati- T 
„įZ1™3 n Pri?š svetimus Įjos teoretiniai pagrindai;

• p. ntns- ,Saka matai bu- Musų judėjimo uždaviniai: 
ri,n zyalių draugų ir Lietuvos politinės partijos
f- kur?e išaugę fašis- ir Lietuvos socialdemokra-
». eJ karkoj, pamatę visas tų veiklos istorija, 
šių dienų gyvenimo blogy-!
bes, su pasibjaurėjimu nusi-! Konferencija priėmė svei- 
suko nuo to pasaulio ir ieg. tinimus tarp kitų Amerikos

KASMET PAVAGIA 
$400000,000

Neištikimi tarnautojai ka- 
sieriai Amerikoje kasmet 
pavagia apie 400 milionų 
dolerių. Gembleriavimas ir 
noras “gerai gyventi” yra 
didžiausios vagysčių prie
žastys. Taip praneša Chica
gos “Crime Commission”

garsinti savo 
tuvių.

k°dąmi visomis savo jaus- Lietuvių Socialdemokratų 
77 7? r* P1Vr.Prot? jėgomis išeities Sąjungai, “Keleiviui” ir dr/ 
bizni tarp lie- kelio j ateitį, surado ji so- p- Grigaičiui Chicag

cialdemokratijos eilėse.

ir
įcagoje.

Žemaitis.

kramentas” dabar bus žino-i Bus teisingiau sakyti, dar 
mas kaip “informacijų biu- neįpusėta. ALT yra reika
las”, jų šventoji Mekka bus dingą musų organizuotos vi- 
Belgradas. suomenės paramos. Jokia
Ten jau “no body home“ a“ka- karl ,!r. labai stambi.

Worcesterio “Amerikos "*bus ,.Per£ld? e , kova! uz 
Lietuvis“ rašo: “Keleivi... tevb krast0 lalsv?!
prieteliau ‘tarybininke’. nie
kše—esate pralenkę ir bim- 
bilus savais darbais.—Skau
du, labai skaudu, kad tokių 
pasiutusių šunų yra pas AL 
T (Amerikos Lietuvių Ta
rybą). kurie drįso reikalaut 
savižudystės kitiems. Bro
liai, seserys—ar ilgai lauk
site ir leisite šliaužioti 
dingoms gyvatėms?...’’

Pabrėžiu: šitaip yra ra
šoma neva kultūringam lai
kraštyje- “Amerikos Lietu
vyje”. Atsiprašau už pacita- 
vimą.
Nelaimingoji Indija

Indijoje vis eina kovos 
tarp mahometonų ir ind ūsų. 

i Mahometonai save skaito 
dievo” išpažinto- 

jiems yra tik

pirmininkas V. W. Peter- 
son. Jis tyrinėjo tą klausi-1 “tikrojo 
mą ir sako, kad geriausias jais; indusai 
būdas apsiginti nuo neišti-, “pagonys”, 
kimų tarnautojų yra turėti' Vienos valstybėlės, Juna- 
gerą atskaitomybę ir daryti gadh, valdonas Navvab Ma
dažnai kasos patikrinimus, habat sumanė prievarta sa-.nas.

Lietuvos klausimas išsi
spręs sprendžiant Vokieti
jos klausimą. Budėkime ir. 
kas svarbiausia, dirbkime!
Su “draugais fašistais”

Komunistai visus šunes 
karia ant Perono valdomos 
Argentinos, bet—

Žurnalistas Drew Pearson 
nuo'turi .sekamų žinių: Jungti

nių Tautų seime Rusijos at
stovas Višinskis buvo pada
ręs “dylą’’ su Argentinos 
atstovu Dr. Jose Arce. Vi
šinskis davė “garbės žodį”, 

i kad Argentina bus priimta 
i UN saugumo tarybą, o Dr. 
Arce sutiko atiduot 12 bal
sų už Ukrainą, kaip UN ta- 
įybos narį.

Taip ir buvo: Argentinos 
fašistai balsavo už komunis
tus, o pastarieji — už fašis
tus!

Dvi birbynės, vienas to-
St Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Bostono Milionienus 

Deferrari
Šias dienas vienas Bosto- Vėliau Deferrari pradėjo 

no turtuolis, John Deferrari, supirkinėti namus ir juos 
įteikė Bostono viešajai bib- nuomoti. Ne iš karto, bet 
liotekai stambų čeki. Jis no- namą po namo, Deferrari 
ni, kad biblioteka turėtų tri- supirko visą eilę namų Bo-; 
ju milionų dolerių fondą, iš stono šiaurinėj dalyje ir ants 
kurio po 1960 metų bus pa- Beacon Hill. Namų vertėj 
statytas prie bibliotekos dar mieste palengva augo ir 
vienas 'namo sparnas, arba kartu augo Deferrari turtas, 
bus ikurtas “Deferrari var- Virš to. Deferrari atsargiai 
do kambarys”. ,spekuliavo biržoje. Jis pirk-

, Į davo tiktai “tikrus’’ Šerus,
Tas turtingas žmogus- ^u_ip;rrna persitikrindamas, kad 

perkamųjų šėrų kornpani-ris tokią stambią auką pa
skyrė garsiajai Bostono bib
liotekai, vra nepaprastas 
žmogus. Kaip jo pavardė 
sako, jis yra italu kilmės 
Jo tėvas atvyko iš Sicilijos Į 
Bostoną ir čia gyveno, kaip 
gyvena tūkstančiai kitų at
eivių. Kadangi jis buvo iš 
Sicilijos ir nusimanė vaisių 
biznyje, tai iis pradėjo pre
kiauti vaisiais. Dabartinis 
milionierius John Deferrari 
dar būdamas 9 metų vai
kas, jau pradėjo su vežimu
ku vežioti no gatves oren- 
čius. lemenus ir kitokius 
vaisius. Dabar jis jau turi 
84 metus amžiaus ir nėr vi
sa savo amželi, nuo 9 metų 
iki 84 metų. jis krovė centą

as Įkūrė žmonės, kurie pra
dėjo iš nieko ir praturtėjo. 
Jis visada manė, kad tik to
kie biznieriai yra “rimti”, 
kurie patys savo sumanu
mu ir apsukrumu sukurė ir 
išvystė koki nors stambų 
biznį.

Deferrari iš jaunų dienų 
eidavo į Bostono viešąją 
biblioteką šviestis. Bet per 
visą savo gyvenimą jis nėra 
perskaitęs nė vienos apysa
kos, romano, ar šiaip groži
nės literatūros veikalo. Jis 
neturėjo laiko tokiems nie
kams. Bibliotekoj jis studi
javo gyvenimą tų vynų. ku
rie pradėjo iš nieko ir dasi- 
gavo didelio turto. Tokie 
žmonės buvo Deferrari

RUSTUS PERSPĖJIMAS KELEIVIAMS

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Gėlių Mylėtojas
PALMYRA, N. J.

j ne cento, gyveno susispau- __ v _
dės. atsargiai spekuliavo J j(jealas ir pavyzdys, 
biržoje, pirko namus ir ’
lengva susikrovė iki 4 mi
lionų dolerių turto. Iš tu pi
nigu vieną milioną jis užra
šė Bostono bibliotekai tokia J 
tvarka, kad per tam tikrą 
metų skaičių iš to miliono 
turi paaugti turtas iki 3 mi-'
k,___
JIUIIU.

Jis iš -»

dar matėme, 
brolis ir ža- 
mums nau-

mes ne viską 
Tą pat sako ir 
dėjo parodyti 
jieną.

Veda jis mus parodyti sa
vo “naujieną”. Eina jis prie 
tokios mažos šantukės. mes 
einame paskui. Priėjo, ati
daro vėlų durikes ir sako: 
žiūrėkit i kairę. Žiuriu į 
tamsumą- neskanus kvapas 

sys \ra didelis gėlių mylėto- puolė į nosį, o kamputyje 
jas. ypatingai daug jis turi matau susiglaudusius du ne- 
Visokių jurginų, už kurias paprastus gyvūnėlius, abu 

ijis yra gavęs apie du šimtu vienodu, kiek didesni už 
(visokių praizų: ribinų, pini- katinus, mažesni už šunis, 
'ginių dovanų ir visokių tau- gana gražus, tamsiai pilko 
rių, vazų, kasnikų. gėlėms plauko su baltais ir juodais 
merkti puodų ir kitokių, diržais per galvas ir nuga- 
Pas jį galima gėrėtis gėlė
mis valandų valandas.

i Užpraeitą sekmadieni 
pietų su vyru nutarėme 
žiuoti i Chekenham, Pa. 
lankyti vyro giminių, kurių 
ten turime net 3 šeimynas: 
brolio Alfonso Yatužio naš
lę, brolį Julių Yatuži na 1: 

i ir seserį Kurmauskienę. Ve- 
Įlionies Alfonso sūnūs Sta-
i. ~ m ____

daug

Amarilio miestas, Texase suruošė “Medvilnės Karnivalą”, kuriame vienas
“flotas” rodo neatsargaus važiavimo pasekmes. Ant “floto” sudėti du sudau
žyti automobiliai, o aplink automobilius matyti keli “sužeisti’’ jaunikliai, ku
rie apsišlakstė su “catsup”, kad atrodytų lyg kruvini. “Flotas” buvo pada
rytas, kad perspėju® neatsargius automobilistus- kas jų laukia- jei jie bus ne
atsargus ant kelių.

Teisėjas pagalvojo ir pa- kyti visų parapijų klebonus, ninkas Julius Kishkis. Tais 
galiau sako: prašant jų savo bažnyčiose tarimais seimas ir užsibai-

—Aš nematau, kokiems kuo geriausiai išgarsinti gė. Pirmininkas Kriaučialis 
bėsams jam reikėjo ant že- musų rengiamą "Tag Day”. padėkavojo visiems už gy- 
mės gyventi! Gerai žmogžu- ši rinkliava yra į-uošiama vą dalyvavimą debatuose, 
dys padarė, kad pasiuntė ji labai ant greitųjų, nors apie Pabaigę seimą nulipom Į 
į dangų pas angelus. Ten tai jau buvo senai kalbama, žemutinę svetainę, kur jau 
jam vieta, o žmogžudį tuoj Šią rinkliavą, kurios tiks- radom pilną publikos, nes 
paleiskite ! las padėti vargstantiems lie- ten buvo T. S. 16-tos kuopos

Šventai gyveno ir krovė tuviams Europoje, mes lie- išvažiavimas ir atsisveikini-
Pa" tų žmonių mokėsi, .juos sekė milionus Bostono milionie- tuviai patys pirmieji turėtu- mo su vasara

ir jam pasisekė. Atsidėko
damas bibliotekai už biz
niuką apšvietą, Deferrari ir 
paliko jai nemažą dali savo 
turto.

Buvo dar ir kita priežas-

l>o
va-
ap-

Jurginais Stasys Yatužis- 
Jehenson turi apsodinęs ne
mažus lotus žemės, o ap
link tuos lotus yra 
ti cedreliai iki lo j 
aukštumos, kad apsaugotų 
jurginus nuo vėjų ir šalnų. 
Jurginų krūmokšlius jis iš
augina nuo 7 iki 12 pėdų 
aukštumo, o jurginų žiedai 
siekia nuo 8 iki 13 colių 
skersai. Žiedai margi, viso

ms, su didelėm uodegom. 
Klausiu, kur brolis pagavo 
tuos žvėriukus. Sako, pūs 
vištas sugavau. Tuodu žvė
riukai išpiovė net penkias

apsodin- vi?tas P?1' vien«. nak;-i- su.‘- 
15 pėdu stl Penkl^ negalėjo, bet vis- 

“ vien papiovė. Vadinasi jie 
rakunai. lietuviškai kartais 
vadinami “šunlokiais”.

Brolis papasakojo, kaip 
jis juos pagavo. Sako, pir

kimą dieną po vištų išsker
dimo nieko nedariau, tik

kių spalvų, purėti ir žiūrint,vjs mislijau, kaip čia pa
teikia akiai labai malonų gauti tuos galvažudžius, ku- 
vaizdą. Stasys Yatužis savo|rje man nuostolius daro. 
gražiu gėlynu nesidiožiuo-: Ypatingai jį supykino tas, 
ja, bet džiaugiasi jų gražu- pad tie plėšikai vištų nesu
ku ir nemažai prie jų dir-'ėdė, bet tik jas išžudė, vie- 

pai engimas, ba nuo darbo atliekamu naj gaivą nukrimto. kitai 
laiku. Jo kasdieninis darbas į vidurius išleido, kitą šiaip 
yra manadžeriavimas Sears lapdraskė, žodžiu- tai* nepa- 
Roebuck kompanijoj, sili- sotinami plėšikai, kuriems, 
mos ir vandens skyriuje.
Jam dažnai kompanijos rei
kalais tenka pavažiuoti ir i 
kitus miestus, bet jis vis su-

Vėliau pribuvo ir artistą 
muzikas Jonas Tamulionis 
ir Ona Sacikauskienė, ku
rie puikiai publiką žavėjo. 
Ant pabaigos Jonas Dirve- 
lis ir Jonas Tamulionis su- 
grajino keletą smagių pol- 

) mes pasišokę visi 
upe skirstėmės na- 

P. Miliauskas.

nūs Deferrari. Kokiems ga- me remti darbu ir aukomis, 
lams jis gyveno, jis gal iri Ansonijos lietuvių kliu- 
pats nežino. Jis sirgo ame-ibas pirmas jau aukavo 10 
rikoniška “succes” liga.! dol. Koresp. J. K-tas.
Daugelis ta liga serga iri --------------
nieko nepasiekia, bet De-' W0RCESTER- MASS. 
ferrari, per didelį sumanu- _____
mą, atsargumą ir ūk ra i ai- Spaliu 5 d. Lietuvai Rem- 
siskyrėlišką taupumą, pa- ti Draugijos pjWomojį tai7- geram 

to- ko norėjo. Bet kai pa turėjo suvažiavimą Wor- 
metų amžiaus 11 gyvena pa-j pasiekė, tada pamatė, kad (-esterio lietuviu ukėsu kliu- 
saulyje vienas, kaip pirštas. į gal iš viso neverta buvo
Turto susikrovė daug. bet siekti. Deferrari

tis, kodėl Deferrari užrašė
aiaeų tuną bibliotekai. V dl‘ Lriir«in nuviu

Deferrari gyvenimas bu
vo gana nepaprastas. Jis ne- nių irgi neturi, 
turi nei žmonos nei vaikų.
Jis neturi automobilio. Jis 
neturi radio. Jis valdo daug 
namų, bet visus pataisymus ką su juo daryti? Numirsi ir 
namuose jis visada atlikda- niekas nežinos, kad tu gy
vo patsai. Jo turtas siekia 4 venai ant šios margos že- 
milionų vertės, bet jis netu- mes, niekas geni žodžiu ne
ri nei buchalterio. nei kokio!prisimins, o paliktą dideli 
kito tarnautojo. Visa jo turtą kokie nors advokatai 

išgaudys ir išnešios, kaip

kų jis neturi. Artimų gimi- 
Jis jau 84: siekė mo.

bo vasarnamyje. Suvažiavi- 
. . . „ gyvenime ma atidarė Antanas Kriau-

pasisekimas pats save su- čiaiis pareikšdamas jo tiks-
kritikavo. J. N.

ANSONIA. CONN.

PITTSBURGH. PA.

knygvedystė yra vienoje ki
šenėje, o kad popieriai ne
išsibarstytų, jis savo kišenę 
užsega su didele špilga. 
John Deferrari niekada ne
važiuodavo požeminiu trau
kiniu ar eleveitoriu, jei jis 
galėjo pėkščias kur nueiti. 
Jis gyvena paprasčiausiame 
bute. be jokių patogumų, be 
tarnų ir tarnaičių, žodžiu 
Deferrari yra tipingas šykš
tuolis, kietas titnagas. Iki 
pat paskutinio laiko niekas 
niekada nemanė, kad De
ferrari gali turėti milionus 
dolerių. Jis yra tiek 
tus, kad jis ir savo skrybė 
lę visada nešioja išpustą, 
nes jei skrybėlę Įlenksi, tai 
ji greičiau nusidėvės...

Daug yra šykštuolių, be' 
ne visi “titnagaudami” su
sikrauna milionus. Deferra
ri buvo geras biznierius. Jis 
dar visai jaunas būdamas, 
vos 19 metų amžiaus, jau 
buvo užsidėjęs tėvo vardu 
stambią vaisių krautuvę. 
Kada tėvas mirė. krautuvės 
vertė jau siekė 90,000 dole
riu.

WORCESTER, MASS

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

matomai, sudaro malonumą 
žudyti. Taigi, sako brolis, 
vieną iš sudraskytųjų vištų 
kitą naktį pririšau prie sie- 

_ . . nOS ir padėjau dvejų? Si2S-
vo gėlynui. Prie gėlių J2m:tus Ryta metą žiuriu vištos 
padeda ir namiškiai. Kcl!nėra, bet žvėriukai nepa
buvo gyvas tėvelis, tai jis. gauti. Kitą naktį Įdedu Į 
su motina padėdavo, o kar- į kratinį krepšį gyvą vištą, 
tais prisieina ir pasisamdy-1 pritaisau tą krepšį prie sie
ti žmonių dienai kitai. Jisjnos jr aplinkui patiesiu slą- 
gėles parduoda ir už kai|stUs ir laukiu, argi nepa
kurtų jurginų daigus gauna klius iazbaininkai. Kitą ry- 

$15. Užsakymų jis gau- tą žiuriu ir pats savo akimis 
na iš visų Amerikos dalių ir netikiu: slastuose Įkliuvę 
is užsienių. Jis ir pats parsi- abudu vagys, vienas guli. o 
traukia iš kitų kraštų na- kitas sėdi *
vatnesnių jurginų, jas skie-

Klausiu. ką jis su ta’s

-----ramia lgl^įamu mu jįijtzc

Rengiasi Prie Dr. K. Gri
niaus Prakalbų ir Susipa

žinimo Vakarienės
ALT Pittsburgho skyrius j 1° 

savo susirinkime spalių 2d.. 
nutarė surengti Dr. K. Gri
niui prakalbas ir susipažini
mo vakarienę lapkričio 9

lą. Pirmiausia buvo išduo
tas raportas iš praeito pik
niko, kuris Įvyks Westboro 
Lake Chauncey. Iš raporto 
paaiškėjo, kad buvo gana 

gavo geros pasekmės ir pelno li
ko $347.5t.

Turėsime Tag Day
BALF 78 skyrius 

įleidimą viešai rinkliavai
ir įsnesios,

žiurkės išnešioja maistą
“avo?vaTda1’kad<1vi!iTneil^Ansoni-'oje’ “Ta? Day.”' ku' -'?Jtarta si<isti Palieto- 
_a\o \ arčią, Kai ua . , Iri prasidės šeštadieni spa-maisto lietuviams tremti- 
nykus is sios «mes be pe<l-|,jo^8 9 va, g ryto' ir niair.s už $200 ir išrinkta
-'aku- turtingas milionienusiĮ,ajgsjs vidurnakti. komisija tam darbui rupin-

Šiai rinkliavai yra suda-tis. Į komisiją įeina šie 
rytas platus komitetas, pa- draugai: Vasiliauskas, Dva- 
kviesti visų draugijų pirmi- rėčkas ir Šveikauskas. Nu- 
ninkai. taipgi ir jaunimas, tarta dar iki seimo sukelti 
Norima sudaryti kuo dau- šiek tiek pinigų ir tuo tikslu 
giausiai rinkikų. Nutarta bus išleista ant laimėjimo 
pasiųsti laiškus visiems ka- šaldytuvas frigidaire. Tos 

italikų ir protestonų parapi- puikios dovanos traukimas

po

ir padarė dideli užrašą.
Apie John Deferrari gy

venimą žmonės ginčijasi. 
Vieni sako, kad jis pasiro
dė užsispyręs vyras, ko no
rėjo—to ir pasiekė. Jo ide
alas buvo pakilti iš nieko Į 
milionierius, jis tą ir pada
rė. Bet kiti sako- kad jis bu- 

, „ vo didelis durnius. Vargo 
^k?"jjis, plušo per visą gyveni

mą, o kai paseno, tai pa
matė, kad jis pasaulyje vie
nų vienas. Pragyveno gyve
nimą tikėdamas i “pasise
kimą”, į šventąjį dolerį, o 
kada atėjo doleris ir pasise
kimas. nežino ką su su- 
graibstytu turtu daryti.

Jono Deferrari gyvenimas 
primena žinomą juoką apie 
vieną žmogžudį ir teisėją. 
Sugavo kartą policija vieną 
žmogžudį ir atvedė i teismą 
nubausti. Kaltintojas atsi
stojo prieš teismą ir pradė
jo kalbėti, kad užmuštasis 
žmogus, tūlas Peteris, buvo 
be galo geras žmogus: blai
vus, švarus, negembleriau- 
tojas. dievobaimingas ir tt.

Teisėjas pertraukė kal
tintoją ir klausia:

—Tai Peteris niekada ne
gėrė šnapso?

—Ne!
—Jis nerūkė tabako?
—Neėmė nė į bumą!
—Nemylėjo merginų?
—Bijojo, kaip pavietrės!
—Niekada negembleiia-

jų klebonams prašant- kad Įvyks per L. R. D. seimą, 
jie savo bažnyčiose para- kuris bus balandžio mėnesi, 
gintų savo žmones kuo dau- Toliaus nutarta kad kiek- 
giausiai aukoti lietuvių die- viena kolonija surengtų 
nai. Taipgi musų klebonai prakalbų maršrutą, ar ko- 
kun. V. Karkauskas dar kių kitokių parengimų. Tuo 
ypatiškai pasižadėjo aplan- darbu rūpinsis centro rasti

vo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,300,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000.000.00. ____
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo ?1')0.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00,
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Cen rą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

—Niekada!

dieną Lietuvių Piliečiu sve- P1.-3 ir augina. 1^.1.au?iu’ jjs su „ .
tainėje- 1723 Jane st.,*S. S.l Yra dau? Sėllu mylėtojų- p esikais darys. Sako uz jų 
Pittsburgh, Pa. Frakalbos bet Stasys Yatužis yra vie- blogus darbus atsakys jų 
pasidės apie 3-čią valandą
j o pietų, tuojaus po prakal- 

1 bu apie 6 vanlandą toje pa
čioje svetainėje bus susipa
žinimo vakarienė su buvu
siu Lietuvos prezidentu.

Dėl prakalbų Įžanga vi
siems laisva, o susipažini
mo vakarienės įžanga bus 
$2 ypatai.

Kovoje už atgavimą Lie
tuvai laisvės Dr. K. Griniui 
dabartiniu laiku tarpe lais
vų ir padorių Amerikos lie
tuvių, dedančių pastangas 

Į pagelbėti savo gimtajam 
kraštui. pasiliuosuoti iš

darbus atsakys
nas rūpestingiausių. Jo gė- kailiukai! Pamaniau, kad 
lynas dažnai yra aprašoma? taip-ika* didžiajam plėšikui 
spaudoje, bet kadangi pa- Stalinui dabai- patiestų slą- 
vardė pakeista į -Jehenson. rtus ir pagavęs atvežtų Į 
tai skaitytojai mano- jog tai Ameriką ant parodos. Butų 
koks norvegas ar švedas. į fonių ir pelno iš tokios dvi- 
Galima tik pasigailėti kad kojo plėšiko parodos! Gal 
kadaise tėvai (dar prieš 50 kada taip ir bus. nes pasau- 
metų) pakeitė pavardę.
Garbė Stasiui Yatužiui-Je- 
hensonui už jo prisirišimą 
prie gėlių, už darbštumą ir

lis negi leis jam visada siau
sti ir naikinti pavergtus 
kraštus ir žudyti nekaltus 
žmones.

sugebėjimą savo pamėgtas 
gėles auginti taip, kaip re
tas specialistas gali suge
bėti.

Nepasotinami Plėšikai
žiaurios rusų bolševikų ver- Laiko turėjome nedaug 
gijos, yra kaip ir Lietuvos 
laisvės gyvas simbolius ir 

'vėliavos nešėjas.
Todėl Pittsburgho ir apy

linkės lietuviams bus malo
nu ir Įdomu girdėti jį kal- 

. bant ir arčiau susipažinti po 
prakalbų laike vakarienės 
?u tuo senuoju musų tautom 

1 kovotoju.
! Norintiems dalyvauti Dr.
K. Griniaus susipažinimo 
vakarienėj patartina iš kal
no užsisakyti sau vietas: ga

ilimą užsisakyti: “Lietuvių 
,Žinių” redakcijoj, Lietuvių 
Piliečių Kliube. Lietuvių 
Mokslo Draugijos Kliube li
pas ALT Pittsburgho sky
riaus narius.

i Visus ir visas širdingai 
kviečia ALT Pittsburgho 
skyriaus valdyba: 

į Pirm. J. B. Tamkevičius. 
į Sekr. S. Bakanas.

Ižd. Jonas Grebliunas.

Po apsilankymo pas brolį 
Julių dar buvome užsukę 
pas Kurmauskus. bet nieko 

namuose ir 
apsilankėme 
Baltramiejų 

maloniai bu-

neužtikome 
grįždami dar 
pas pusbrolį

tai turėjome skubėti. Norė- Ulevičių- kur 
jome aplankyti brolį Julių- vome priimti ir pavaišinti, 
kurs dabar našlauja, nete-'Grįžome namo jau vakarui 
kęs savo gyvenimo draugės, gerai įpusėjus, parsivežiau 
Ji mirė prieš metus laiko, iš vaišių daug gėlių ir gra- 
Pas jį irgi yra daug gėlių ir žiai prinokusių geltonųjų 
jurginų iki 12 pėdų aukš- tomeicių tik šviežiai nuraš- 
čio, tik jo gėlynas nėra toks kytų. Varniškė,
prašmatnus. kaip Stasio.1-----------------------------------
Prieš įeinant į stubą mes 
apsidairėme aplink brolio 
namus, o stuboje užtikome 
visą šeimyną. Pasisakiau, 
kad jau apžiurėjau visą jų 
turtą, bet duktė sako. kad

DAUG ĮVAIRUMO
Už $1.00 per visą metą kožną mė

nesį 32-jų puslavių žurnalas. Adre
suokit: (0-48)

LIETI VIV NAUJIENOS 
332 N. fith st., Philadelphia 6. Pa.

PARSIDUODA GEROJE VIETOJE SALIUNO 
BIZNIS. Gera proga tiems kas nori tokį biznį 
pirkti. Parduosiu arba galėčiau priimti partnerį 
prie to bizniaus. Dėl platesnių žinių klauskit ar
ba rašykit: Albert Matbew». Schuvler Lake. 

N. Y. Tel. Ricbesfeld Spring N. Y. 23F4
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Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Keliai iš Vokietijos
TREMTINIAMS VIS DAR UŽDARYTI

JAV konsulatai tremtinių I 
dėmesio centre

Sunkus lietuvio tremtinio

gražių ir kilnių pavyzdžių. 
Vienas lietuvių amerikiečių 
man rašo: “Jeigu visas tas 
reikalas priklauso nuo fi
nansų, aš padėsiu.” Tai bu
vo p. Bačiunas. Ir daugiau 
yra tokių, kurie visą yra ati
davę, kad tik padėtų. Apie

Bet reikia išklausyti ir
antrąją Pu»? _ x___ _

Tik spėji peržengti kon- iuos lietuvių tarpe garsiai
gyvenimas Vokietijoje, bet šulo kabineto slenkstį, ir kalbama. iie atstovauja į 
keliai iš Vokietijos dar sun- vaizdas jau visai kitas. Ant šiandien Amerikos lietu-j
I.aavJ ioLrrkvrtolo eioln mili ♦-.i'L'ef onoio i vvt«o *__  • • J.'J*.’__ •___; T___ 1*

—Gut mornink. Maike!
—Labas rytas- tėve! Kas 

nauja?
—Navynų. Maike, pilnas 

svietas, ale gerų tai nėra. 
Vakar gavau nuo savo seno 
.'rento gromatą iš Čikago , 
tai rašo. kad viena jauna 
?arapijonka atnešė klebo- 
nijon beibę. paguldė Į kle
bono lovą ir išėjo sau. Da
bar ta beibė rėkia ir klebo
nas neturi pakajaus. Tai 
matai, koks ištvirkimas ant 
svieto!

—Kodėl tėvas manai- 
ad tai ištvirkimas? Gali 

out, kad to kūdikio motina 
neturi iš ko gyventi, o kle
bonas turtingas, turi gražią 
kleboniją ir savo vaikų ne
augina; taigi tegul pasiima 
’amestinuką. Čia bus ne iš
tvirkimas, bet krikščioniška
labdarybė, tėve.

—Bet kam kunigui reikia 
"etimo vaiko?

—0 iš kur tėvas žinai 
ad iis svetimas?
—Na. tuščia jų- Maike 

kam čia mums klapatytis 
'ėl svetimų bėdų. Verčiau 
tu man pasakyk, kaip tu 
-okuoji apie vainą? Ar Sta
linas eis ant Amerikos- ar 
ne?

—Aš nemanau, tėve.
—Bet gazietos rašo, kad 

:is riktuoiasi prie vainos, 
^ako. kad Sibyre. prieš A- 
merikos Alaską- jis ^ra^ė'o 
statyt naują krepastį ir jau 
askyrė generolą Kurmį, 
ad nuverstų Amerikos val

džią.
—Apie tokį generolą aš 

pirmą sykį girdžiu, tėve.
—Neiaugi tu neskaitai 

azietų? Sako. tas genero- 
■'S buvęs numarintas, ale 
Talino mokslinčiai dabar 
į atgaivino.

—Išrodo, kad tėvas gir
dėjai kur nors aoie Komin
terno atgaivinimą.

—0 kas jis per su tvėri
mas?

—Tai ne “sutvėrimas ’ 
t5ve. bet tar* taktinė kom*- 
nistų or^anizam'a pasaulio 
ramybei drumsti.

—Gali būt- Maike kad 
aš nesupratau. ZakrisM'in. 
ras neaiškiai man šita žodi 
išskaitė. Išrodė lvg ir genc- 
’olas Kurmis. Ale a* rok u - 
u- kad misteikas čia nedi

delis. ba kurmis vra toks 
sutvėrimas, ką knisasi ro 
žeme. o tu sakai, kad ta 
komunistu susaidė irgi ar
dys pakaju ant žemės Reiš
kia. dirbs kurmio darbą, ar 
ne?

—Šitas palyginimas ne
labai vykęs tėve Kurmis 
yra naudingas žvėriukas, 
nes išėda kenksmingus 1 ir

minus žemėje ir pridaro po J

kesni. Tris metus iškentėję stalo guli tūkstančiai pra- vius. jais didžiuoiasi broliai) 
D. P. stovyklose, vokiečių šymų, o kvotos numeriai tautiečiai ir jų giminės Eu-t 
visą laiką niekinami, anks- vos keli. Atrodo, visi pra- ropoję. O apie anuos kitus, j 
čiau UNRRAos, o dabar šantieji vienodi ir turi ly- * * * 1
IRO beveik neužtariami, gias teises, bet leidimą vis-
musų žmonės ieško kelių į tik tegali* gauti tik keli. 
tikresnes vietas, kur jie ga- Šimtai pasilieka nepaten- 
lėtų saugiau gyventi, dirbti kintų ir kaltina tą laimin- 
ir kurti. Savaime supranta- gąjį, kad jis “mokėjo pri
ma. kad lietuviai tremtiniai eiti”. Savaime suprantama- 
daugiausia giminių turi A- kad viename konsulate emi- 
merikoje ir Kanadoje. Į gracijos taisyklės yra prasi- 
ten eina ir iš ten ateina pil- j lėtusios. kitame susitrau- 
ni ilgesio laiškai, siuntinė- kusios. Vienur į jas žiūrima 
liai. Toji užjūrio šalis trem- taip, kitur vėl kitaip. Vieni 
tiniams atrodo, lyg tas ro- priima aplikacijas tik su 
jus. Apie Ameriką ir Kana- afidavitais, kiti ir be afida- 
dą galvoja kiekvienas, kaip vitų. Žinoma, tremtiniams 
apie pažadėtąjį kraštą, ku- sunku tarp visų tų skirtu- 
rio vaizdai tremtinius net mų susigaudyti ir todėl daž-
sapnuose aplanko ir į kurį nai atsitinka taip. kad vie- . , ........... , .
patekti kiekvienas stengia- ni. anksčiau afidavitus ga- -leina ^ar nas!a?
si visomis priemonėmis. To- vę, bet vėliau aplikaciias
dėl ir pranešimų metu ir at- užpildą, pasilieka, o tie ku- 
skiruose pasikalbėjimuose 
kiekvienas vis to pačio 

!klausia: kaip patekt į Ame
riką ar Kanadą ir ką reikia 
daryti, kad ten patekti tik
rai butų galima. O, iš tikrų- 

dabartinėse aplinkybė-

jų giminės tremtiniai mane 
pasikvietę į šalį tik pa
šnibždomis paklausia. Bet 
anie tai plačiau pakalbė
sim, kai grįšiu.

Norėdami pagelbėti sau, 
kenkia visiems

Konsulatai Lietuvoje gi- 
mus:ems gali tik tiek vizų 
duoti, kiek jie turi kvotos 
numerių. Nemanau, kad vi
si keturi konsulatai Vokie
ti ioie per metus gautų dau
giau negu 200 kvotos nu
merių. Likusieii padalina
mi viso pasaulio konsula
tams. I tos nedidelės kvo- 

ičių įeina dar našlai
čiai. Jie paima gerą dali 
kvotos, kuri galėtų tekti 

ne afidavitus cavo vėlai, giminėms, nes našiai-

Nr. 42. Spalio 15 d., 1947 m.

KAIP BUVO KIDNAPINTI AMERIKIEČIAI

•
T

Jugoslavijos kareiviai buvo pagrobę tris amerikie
čius prie Triesto sienos. Pagrobti kareiviai buvo pa
leisti, o kad ištirti tą Tito kareivių sauvaliavimą Ame
rikos kariška vyresnybė padarė pagrobimo nuotrau
ką. Paveiksle matyti- kaip pagrobtieji kareiviai susi
tinka su jugoslavijos kareiviams pasienyje.

margumynai’
AMERIKIEČIAI EMI

GRUOJA

Pirmą kart Amerikos isto
rijoj žmonės iš čia keliauja 
kitur “ieškoti laimės”. Aus
tralija kviečia amerikiečius

pasipriešinimas pasidarys 
labai didelis ir todėl orlai
vį nebus galima kontroliuo
ti. Didelis oro pasipriešini
mas reikalaus nepaprastai 
stiprios medžiagos, kad or
laivis nesubirėtų ore.

Praeitą savaitę anglų 
mokslininkai padarė pirmą

bet aplikacijas užpildė ank-'c7al.tl'r; Ponybę Tuo bu
sti. išvažiuoia. Pasirodo, ^u kvotos numenu lieka la-
kad siunčiant afidavitus. |bal maza'. °. ?.™,nV , w. . . „ .
reikia kartu pasiusti trem- !™°.'a- .^0 laiškus. Konsu- atvykti ir apgyventi anoj 
tiniams ir naaiškinimus latai P’lni kongresmanų ir ..žemes pusėj , kur yra platy-
kad jie susigaudytų senatorių rrasymų.,bet.kon-!bes laukų, ganyklų, dyku- praktišką bandymą su or-

veleną tunelių, kuriais žolės į*’ Martin j7 v'*’ sulai vistiek patenkinti visų mų, visokių darbų ir “pro- laivių, kuris lekia greičiau
daugiau oro cjjOg įstatymų ir menkų’ • kurie no- negali. Todėl žiūrima-labai gų”. Australija sako, ji gali už garsą. Jie iškėlė į padan-šaknys gauna

ir vandens. Komunistai šito Vvntn vknntinas tremti- ” įvažiuoti į Ameriką iau stropiai sveikatos ir jei yra į priimti vieną milioną ame- ges dideliame orlaivyje 
nepadaro. I .• vra stačiai nei-} ažinėja, suka-sveikesnių, pirmenybe ati- rikiečių! mažą orlaivį su rakietinių

—Nesakyk 
jie to 
sulenda 
taip kaip ir kurmiai.

tiiceka visu likutiniu vra — i — - vienu piacma, mcr. u r ziusuaiiją. nei mmuiiį aųnstuinus. idb uriaivis
-r ___ c - _________ nalvdimi (riliais atodūsiai a^ako—.ne* kodėl?”— tampa su pristatytais doku-;kas tik keli tūkstančiai ten skrido 900 mylių per valan-
—Bet iš to nėra jokios g dėl • 8pasisekž bet ne k„rie H Featais’ ,.?urima. .id4« ir;iš.v>'ko- Pernai metais kiek- <ia ir buvo nuleistas jurose
ndns teve j r i ra ir tokių, kurie su gi- kartais dėl ne visiemsnaudos, tėve. an ’ j ra ir tokių, kurie su gi- kartais dėl ne visiems su-) vieną mėnesį apie 400 ame-, su radio bangų pagalba.
—Jes, Maike- naudos, ... . minėmis Amerikoje susira- rrantamų priežasčių vieno rikiečių kėlėsi į Australiją. Žmonių tame orlaivyje ne

yra: išklynija surpaipes. i Visi JAV konsulatai Vo- sė jau 1945 metais ir gavo kandidatūra atpuola, o pra- bet šiais metais jau daug 
—Kalbėkim rimčiau, tė- kietijoje apgulti tremtinių, pažadą, kad jiems bus pa- eina kito. Ir tas nepraėjęs - - -

ve. (Vargšai tie konsulai ir tie gelbėta. Jie padavė aplika- skundžia aną praėjusįjį. įta-
—Na, jeigu rimtai, tai te- konsulatų tarnautojai, bet cijas, dabai iau susilaukė ria visus ir tuo budu užker-

gul būna rimtai. Pasakyk dar didesni vargšai tie žmo- kvotos numeri, bet giminės ta tolimesni kelią ne tik
man daugiau apie tą Kur-. nės, kurie nuo ankstyvo ry- afidavitų nesiunčia. Sako, sau, bet ir kitiems, 
mitemą. Pasakyk, kodėl jis to iki vakaro stovi ilgose ei- daugiau giminių atsiradę iri Tajp kartais išsišoka ne
buvo atgaivintas? Ar tai>Įėse konsulatų koridoriuose jiems taip pat reikią. Ir t;k pavieniai asmenys, bet Bet kas ten vyksta, turi būti

i ir lonlrio T onbio lokoi rno_ ŽTttnomCL covr* oiloc !- _ ____ •• _____- t ! _____._______ i _ •

mažiau jų bevyksta į naują 
“žadėtąją žemę”. Nemažai 
išvykusiųjų jau spėjo ir su
grįžti namo.

Australijoj galima įsikur
ti. Ten yra visokių darbų.

buvo. Bandymas buvo daro
mas virš vandenyno.

DI i x « xMUMIJA
DIDĖJA

Prieš dešimtį metų Ame
rikoje per metus buvo pa
gaminama 171,000,000,000 
(171 bilionas) cigarečių.

miręs; jis buvo tik laikinai, trys laimi. Motinos, stove- giai taip. kaip anas, kuris! mums’ reikia Taikytis vienin- j kur 'jie ‘krenta ?j'.’Kas~įori
suspenduotas. Kai karo me- damos su kūdikiais eilėse, butų ištraukęs laimmgąų!gai Reikia vienas kitą gel- sunkiai dirbti moka gera "-Vįs/ J v- dol.»92r 
tu Stalinui buvo reikalinga čia pat juos maitina ir per- loterijos bilietą, bet ku-ibėti, kelti, bet ne smerkti ir »»• cigaretes. arba dvi-
Amerikos ir Anglijos pa- vysto, kiti vėl- atsinešę mai- riam nebūtų atiduotas lai-į žeminti. Smerkdami pavie-
galba. tai jis apsimetė de-!sto, kąsnoja. Visi stumdosi, mikis._ Mačiau tain pat ke-!nju?. mes smerkiame visą

amatą, ar nori farmeriauti, 
Australijoj gali turėti gerą 
ateitį. Bet toks pasiryžęs,

ubai daugiau.
Tiesa, gyventojų skaičius 

Amerikoje per 10 metų pa-mokratijos šalininku, o kad veržiasi, dažnai apsibara, lis laiškus, pirmuosius įs A-;tauta q įuĮę ęįa tiek daug’darbštus ir sumanus žmo- Hidair, k t* ■ •
Amerika ir Anglija dėl to Pasiklausyk tik, apie ką jie merikos giminių gautus. kurĮdarbo t;ek daug galima;gus gali turėti puikią ateitį kį; į ’ visgi ne dvigu- 
nepaabejotų, jis paskeibė;kalba. Visokios istorijos- į- viskas taip širdingai atrodo,padarVti ir reikia padėti. Ir!ir Amerikoje. Ko jam bal^ dfds;nP?į-°SU £amy2a.pa’ 
uždarąs savo Kominterną. vairios žinios, informaciios. ir duota tvirtų pažadų, bet'tegul, kas tik gali atvyksta dotis į aną žemės pusę9 ibį; J T ^-flauvn®<u.dvięi-
Ištikro ta io propagandos Vieni sako, esą tuoj bus ka- vėliau amerikiečiai giminės į Jia’jr įrnasį realaus darbo 
agentūra veikė ir toliau, tik i ras. o kiti čia pat kalba apie į tremtinio laiškus nebeat- ‘Kokie mažyčiai atrodo tie 
slapta. Dabar gi, kai tarp i kažkokius dokumentų klas-sako. Matyt, nebegauna tie žmonės, kurie dėl savo as- 
Rusijos ir demokratinių vai-jojimus, kyšius. Kai paklau-:gerieji dėdės ir tetulės savo'mens sumetimų, dažniausiai 
stybių santikiai paaštrėjo, i si. kame tų kalbų pagrin- giminių tremtyje laiškų, • -• .
tai Stalinas nusiėmė kaukę j das- kas- kur kada.... niekas.yra ten kas juos perima ir
ir paskelbė- kad jo Komin-i nieko nežino. Vieni tik spė-1 rūpestingai nuslepia, 
temas vėl “atgaivintas.” įlioja, kiti padailina, o jaul Dažnai kaltinam, kad ki

bai. Todėl skaičiai rodo.ii^nnaJjjai r ik?rngi n?M-ika<i Amerikos žmonės da- 
vius iš Anglijos ir labai no- b ddUg dauglau ruko-

siaurai egoistinių, iš kalno 
smerkia kitu dar tik pradė
tus dirbti darbus. Skaičiau 
apie tai “Dirvoje”. Ir po to

retų gauti milioną ameri 
kiečių. Tik iš neangliškų
kraštų Australija ateiviu; v. , . ------
nelaukia ir jų net nenori įsi- , Klekvieną dieną Ameri-
Įpilti TV lvcr oKOS

Viena Riekutė Duonos

Reiškia, nuo dabar Mask-Treti priima už gryną pini- tos tautybės dominuoja. Bet'dar kartą pamačiau, kad 
vos agentai kovos prieš A- Taip atsiranda gandai .kai iš arčiau pasižiūriu- aš ~ * 1

ir gandeliai. Ir kai prieš
kambaryje visu kalbų prisi
klausai, atrodo nebėr ra- 
saulyie teisybės. nebėra 
užuojautos.

Iš tikrųjų- gi kai kurie 
išvažiuojančiųjų tvčia sako
si patepę, norėdami pasiro
dyti, kad buvo apsukresni. 
O. iš tiesų, nei davė nei ką. 
tik taip sau pasigyrė ir tuo
mi užinteresavo kitus rasių- 
lyti. Ir kas tik pasiūlė nu-

eisiu išsigalėti šoblę. kad betAkOk''°
galėčiau dail'au Stalinui ra so katektl 1 U. S. A. 

usus nušienauti. Bet yra ir tikresnių istori
jų. kurios kartais atrodo ne-

meriką ne iš pasalų, bet vie 
šai.

I —Tai reiškia. Maike, kad
Kunniternas iki šiol sėdėjo 
surpaipėj. ar ne?

—Galima ir taip sakyt.
: —O dabar Stalinas iš' 
surpaipės jį ištraukė, ar ne?

—Tegul bus ir taip.
Į —Na, tai dabar bus vis
kas aišku. Maike. Ištrauk
tas iš surpaipės komunistų 
Jvaiskas traivs nuversti A- 
1 merikos valdžią. Dabar a'

tų tautybių nebekaltinu. 
Matau tik. kaip mes mažai 
dirbam, kiek pas mus maža 
supratimo ir kartais noro 
tikrai pagelbėti ir kaip mes 
kartais be reikalo užmetam 
tiems, kurie už mus geriau 
dirba. Jeigu kiekvienos dvi 
amerikiečių lietuvių šeimos 
pasiimtų atsakomybę ir

yra žmonių, kurie tik kalba, 
bet nedirba.

(Nukelta į 7 pusi.)

A. Lalio Žodynas
1915 metais Chicagoje 

buvo išleistas “Angliškos ir 
Lietuviškos Kalbų Žody
nas”. sutaisytas Antano La-

rupintųsi viena tremtinio j lio. 
lietuvio šeima Europoje Į Jau i raėjo virš 30 metų. 
musų problema butų leng- bet A. Lalio žodynas vri
vai išspręsta. Ir tai nereika- 
'autų nei tiek vargo nei tiek 
kapitalo. Nereikėtu net, kad 
visi įsitrauktų. Užtektų tų 
pajėgesniųjų. . Man kartais

’ar tebėra vienas iš geriau
sių anglų-l'ėtuvių kalbų žo
dynų. Žodynas dvejose da- 
’yse turi 1300 puslapių ra=- 
o ir gerai patarnauia vi-

leisti. Ir lyg tyčia, angliškai 
kalbančių kraštų žmonės

)s restoranai parduoda 62 
milionus porcijų valgio. Jei

neblogai ir pas save namuo- Ęrie, kiekvieno valgio bus 
se gyvena. Todėl Australi-' , Of ama PR vieną riekutę 

i ja ilgai lauks, kol jos gy-|( uo"os mažiau, tai kasdie-
ną Amerikos restoranai gali 
sutaupyti 4 milionus svaru 
duonos!

Restoranų atstovai sako, 
kad priėmus prazidento pa
siūlytą “taupymo progra-

GREITESNIS UŽ GARSĄ J'^.ga!J su<*uPyti kas- 
______________  dieną iki 3 milionų svarų

Garsas keliauja ore 1090) j-a j-
pėdų per sekundę, arba o- ula. dide-
virš 700 mylių per valandą. * , rM’.kp.rie suvarto- 
Virš vandens paviršiaus gar- s kviečių ir ryžių.

•lauf umo sumetimais bra

vento.Jų skaičius pašoks iki 
20 milionų. Daugiausiai at
eivių Australija tikisi su
laukti iš Anglijos, o ne iš 
Amerikos.

sas eina 660 mylių per va 
30

KEPYKLOS J TALKĄ

Amerikos duonos kepyk
lų są;unga nutarė remti pre
zidento maisto taupymo

suprantamos. Vienų ir kelių 
i tūkstančių dolerių * afidavi- 
tai geri. o kitų ir už 50.000 
neužtenka. Kartais, kai tik 
didesnei šeimai tenka eilė

I programą ir padarė pasiu-į išvažiuoti, tuoi surandamos 
lymus savo visiems nariams.! kurio nors šeimos nario 
kaip kepti duoną, kad gali- plaučiuose sukalkėju s i o s

skaudu- kada badauja- pra-i iems norintiems turėti ge
rą. patikimą tų dvejų kalbų 
žodyną.

A. Lalio žodynas jau se
nai yra išparduotas ir dabar 
tik retkarčiais galima buvo

šo afidavitų. kada kvotos 
numeris yra aiškus, nes pra
šantis yra gimęs kur Suomi
joj ar Rusijoi. Tremtinys 
turi moralinės ir juridinės

ma butų sutaupyti per atei- dėmės, o senutės paraudu- tik 
nančius keturius mėnesius sios akys pripažįstamos už- jiems
TO TOO <1 t O 11 ± i A

teisės prašyti savo dėdžių Į ji nupirkti iš antrų rankų. 
I agelbos, bet dažnai gauna: Bet šias dienas teko matyti 

fotografijas. kurio-?, nau jai atmuštą A. Lalio žo

landą, o aukštai ore, 30 J!!-0}?1- .Pa-sižad?jo
tūkstančių pėdų aukštumo- , • • ? 1 kviečių ir ryžių

je. jis keliauja net 760 my-.,, • -• • j R.v,sas turimas
lių per valandą. žad pardS^ atSa’’gas Jie

Dabar orlaiviai jau lekia a(la Parduoti.
virš šešių šimtų mylių per
valandą, bet jiems dar ne 
pavyko lėkti greičiau už 
garsą. Tyrinėtojai sako,

Laikosi Tradicijos

parodo, kaip gražiai dyną. Jį iš naujo išleido Pr. ' -

Ruardean kaimelis Ang-
kad orlaiviai, lėkdami grei-1 90,° Iaik?.si
čiau už garsą, susidurs su • J j 
ypatingomis kliūtimis. Oro ™aj° as turi .-butl auksciau-

sias vyras visame kaime.
ne mažiau biliono kepaliu- krėstos trachoma. Kai žmo-!tie dėdės atrodo ir gyvena. D. Pilka, kuris greitu laiku žodynas greit bus baigtas Todėl jie majorą renka su
kų duonos. nės patikrina pas kelis dak- 0 kartu pasako, kaip mažai žada ii pardavinėti. įrišti ir tada jis paskelbs jo rn,ei'a rankose, o ne su ba-

Maisto taupymo progra- taru«?. tie nesuranda r pi' atjaučia. Tremtiniai ateina Naujoj žodyno laidoi ne- pardavimo sąlygas. Žodyną lotais. Dabar kaimelio ma
ma išsijudina ir vyriausybė .i-- * _ • K. • o Pas mar»e ir klausia: “Ar padaryta jokių pakeitimų, pardavinės pats Dr. Pilka ir’.įoru liko išrinktas Frank
tiki. kad laisvanoris taupyk, .. ?rno^’. tikrai jie negali?” Ir kar- tai yra tikra senosios laidos i ji jau galima žodyno pir- dės, kuris yra 6 pėdų ir
mas padės išmaitinti badau- ialka? nutęstas ir, žiūrėk. taj5 a§ |<urj jau daug ką kopija- gražiai išleista ir kimo reikalu kreiptis. 546 dvejų colių aukštumo. II-
jančią Europą ir nesukels atstumtųjų vieton išvažia- pažįstu, suabejoju. Bet ne lengvai skaitoma. E. Broadway, So. Boston. Rcsnio vyro tame kaime nc-
čia dar labiau maisto kainų, vo jau keli. viskas yra bloga. Yra tikrai Dr. D. Pilka sako, kad Mass. K. R. atsirado.
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Iš Plataus Pasaulio
pagelbės, negu visų paverg
tų tautų skundai.

Kovelis,
New York, N. Y.l

I APSIVEDIMAI TEISMAS

Arabai Mobilizuojasi > Čili Valosi
Arabų kraštai. Sirija. Le- Čili respublikos valdžia 

banonas, Egyptas, Irakas ir išvarė iš savo krašto du dip- 
Arabija turėjo kariškus pa- lomatus. kurie varė komu- sijonus. Moterys klauso, 
sitarimus ir nutarė sutrauk- nistų propagandą. Buvo iš- Jau gatvėse matyti daug 
ti kariuomenę prie Palesti- varytas Jugoslavijos pa- “ilgasijonių”, kurios dėl to 
nos, kad, ištraukus ang- siuntinio vietininkas A. visai neatrodo gražesnės, 
lams savo kariuomenę, būti Cunja ir Jugoslavijos vienas Man nesvarbu, kokius si- 
pasiruošus užimti anglų vie- diplomatas Argentinoj, ku- jonus moterys nešioja. Aš 
tą. Sako, arabų kariuomenė ris buvo atsilankęs į Čili jau esu tokiame amžiuje, 
jau ir telkiama pasieniuose, propagandos reikalais. Jie kad šeši coliai žemiau ke-

--------- buvo išvyti, kaip “nepagei- lių, ar šeši coliai aukščiau
Žydų Nuomonė daujami svečiai”

Su Madom Bus Blogai
Madų karaliai davė įsa

kymą moterims nešioti ilgus

Palestinos žydų kariškoji
vadovybė skelbia, kad “rei- Klauso Komintemo 
kalui esant” žydai Palesti- Italijos komunistai spalių 
noj galėtų priešintis ara- 8 dieną užpuolė vieną socia- 
bams. Žydų fašistai ar tero- listų susirinkimą Romoje ir 
ristai dargi giriasi- kad ji • apmėtė akmenimis socialis- 
galėtų apsidirbti su araba s tų kalbėtoją Matteo Matte- 
kurie, sako, neturi geros ka- otti, fašistų nužudyto Giac- 
riuomenės ir neturi moder- como Matteotti sūnų. Toks 
niškų ginklų. i užpuolimas jau yra antras

--------  iš eilės. Italijos komunistai
Kanados Kviečiai [yra pasiryžę sekti Komin- 

Spalių mėnesio pradžioje terno nurodymus “naikinti 
Kanados kviečių atsargos'socialistus”.
sandėliuose siekia 113,865-

T , v . Ant žemės gerovęs nebus, kolAdolfas Jakubonis 25 metų amz., .... 
lietuvis. Leidžiu nuobodžiai Anglijoj neįsisteigs Dievo Karalyste, 

i dienas. Noriu susirašinėti su Amen- ALIK ARMIN
1 kos lietuvaitėmis. Norinčiosios pra- ’ tj
šau rašyti šiuo adresu: į 3444 MHSS. St., Gary, Inu.

PABĖGĖLIAI BE TĖVYNĖS

A. Jakubonis 
N.S. H Co. Industrial Hostel 
Castle Donington, Mr. Derby, 

England.

Paieškau apsivedimui vyro, kad 
butų blaivus, švarus, nejaunesnis 
kaip 65 metai, mylintis švarų gyve
nimų; kad turėtų pinigų arba namą. 
Aš turiu užtektinai pinigų; savo am
žiaus nerašysiu; esu blaiva ir švari 
moteris. Prašau rašyti šituo adresu: 

K. A. (42)
412 Dovercourt Road,

Toronto, Ont., Canada.

(Skelb. 5-8)

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rusių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odes 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų 
dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių, — tūkstančiai lai
škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas $1., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford, 6, Conn. 

Vietiniai ateikite: 944 Broad 
street, Hartford, Conn.

Jauna, įdomi, graži, kultūringa ir 
inteligentiška našlė be vaikų, 35 me
tų amžiaus, bet išrodo daug jaunes
nė, ieško sau inteligentiško draugo, 
bet kokio amžiaus tarp 35 ir 50 me
tų, tik ne senesnio kaip 50. Prašau 
man rašyti rusiškai, lenkiškai arba 
angliškai. Aš pati esu ukrainietė, 
Romos katalikų tikybos. Atsakymą 
duosiu tik tiems, kurie žiuri j reika
lą rimtai ir rašo susipažinimo ar ap- 
sivedimo tikslu. Platesnių informa
cijų suteiksiu laišku. Rašančiųjų 
prašau su pirmutiniu laišku prisiųsti 
savo atvaizdą ir įdėti pašto ženklelį 
atsakymui. Atsakymą duosiu kiek
vienam, kas tik žiūrės į reikalą rim
tai. Prašau man adresuoti šitaip:

Anna Gregory, (44)
i 1818 Prospect avė., Apt. 1-A,

Bronx 57, New York.
Tel. TR 8-4999.

kelių, manęs visai nebe jau
dina. Tegu jos nešioja sijo
nus nors ir iki žemės, jei ne-: 
bijo dulkių. Man jau vis-: 
vien.

Bet aš skaičiau laikraš
čiuose,. kad madų karaliai 
nori ir mano kelnes sutvar
kyti. Pirma buvo skelbiama, 
kad “vyrai nešios trumpas 
kelnes, kad ryšiukas butų 
matyti”. Negalėjau supras
ti, kokiems galams madų 
karaliams prireikė parodyti 
mano “ryšiuką”? Dabar 
skaitau, kad “vyrų kelnės 
bus ilgesnės”. Kodėl ilges
nės? Pagaliau, kodėl tie

Žydų pabėgėlių grupė bandė nelegaliai įvažiuoti į 
Palestiną, bet buvo pagauta pakelėje ir paveiksle 
matvti, kaip Haifos uoste pabėgėlius vėl suvaro į lai
vą ir veš į Kipros salą- kur jau yra surinkta daug žy
dų pabėgėlių. Žydai sako. jiems nėra kur dėtis ir vie
nintelė jų viltis yra patekti į Palestiną.

Anglijos Auksas
Anglijos vyriausybė pra-

inAnunao bušeliu! f Padavė Ameri-'a(jų fabrikantai negali
kviečių mažiau. Kanada! , UZ nulionų dolerių palikti mano kelnes ramy-
rengiasi daug kviečiu išga- auks? 1S ^-Y0 atsar8y» Elbėje? Ar jiems neužtenka 

badau an-»v,el, P?rdavJ moteris kankinti, kad jie

000 bušelių. Pernai metais 
tame laike sandėliuose buvo 
vienas milionas

benti į Europą 
tiems maitinti.

Nuodų Prekyba
Kanados policija praei- ukso 7' 

tos savaitės gale padarė 0 atsarg°s 
kratą Vancouver uoste vie
name olandu laive ir sura-

už 120 milionų dolerių. Iš ri ir vyrus pasikinkyti ! 
\i>o Anglija, prieš tuos auk-isavfJ ma(jų vežimėlį ir jodv- 
so pardavimus, turėjo 2 bi- ti musų sprandais. kaip tik- 
lionu 400 milionų dolerių ri .<mady diktatoriai”?

I Aš nežinau, kaip galų ga
le nuspręs madų ponai. Bet 

Fašistinė Argentinos po- a® sav0 kelnių nemainysiu
Argentinos Cenzūra

do jame už 4 milionus do- licija suareštavo savaitraš- Pa&al užgaidas, 
lerių opiumo. \ iso paimta čio “Tribūna Democrata” f išakys nešioti ilgas 
373 svarai opiumo. Kana- leidėją Vincente Reiss nž mano kelnės paliks, 

policija sako,

telkiasi maištininkai, kurie' New Hampshire universi-Į
nori nuversti jį nuo sosto, teto mokslininkai išvystė N FRU K ŽILAS 
Kubos prezidentas vėl nie- naują pyčių atmainą, kuri 
ko aiškaus neatsakė. i esanti labai atspari šai

žias dienas iš Kubos atėjo šiams. Ji atlaikanti per žie- 
žinia, kad Kubos kariuome- mą šaltį iki 20 laipsnių že- 

! nė suėmė kelis šimtų maišti- miau zero ir vasarą duodan- 
ninkų, kurie buvo pasimoję ti vaisių.
keliauti į Dominikonų res-i----------------- -
publiką versti "tautos va- ' PAJ1ESKOJIMAI

Idą”. Kubos valdžia sako. --------
‘kad 1.500 Tmjillo priėji-
ninku buvo susitelkę Kubo- Pragalvojų kaimo. Prašau atsiliepti.

Jei jie 
kelnes, 
kokios

je. Jie turėjo 11 bombelių, 
kelis laivus nemažai viso- 

Kubos armijakių ginklų.
i tuos maištininkus išgaudėdos . policija sako, tai yra “kurstymą prieš valdžią”.'jos yra. Jei bus “įsakymas . laivus suėmė ginklus na- 

didžiausias nuodų transpor- Argentinos valdžia paleng- nesi0V trumpas, mano kel- Revoliucija Do
tas, koks kada yra patekęs va nori išnaikinti krašte vi- nes visvien nesikeis. As tu-,-ienl? sau-
į policijos rankas. są demokratišką spaudą.

E. Gumbelevičius,
The Great Lakęs Paper Co.,
Camp 302, Valora, Ont., Canada.

Stebuklingns gyduolės kurios pa-

Paieškau geraširdžio lietuvio, ku
ris malonėtų padaryti man affidavi- 
tą, atvažiavimui Amerikon ar Kana- 
don. Esu našlė, 32 m. be vaikų. Bai
gusi gimnaziją, dabar mokytojauju, j 
Sutikčiau ir apsivesti su inteligen
tišku lietuviu, jei vienas kitam pa- .
tiktume. Vedybų tikslu rašant pri- naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
siųskite savo foto, ką ir aš padary- plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
siu; neužinteresuotiems prašau ne- turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-

kelnių atsargą dviem ’minikonų respublikoje šiuo
metams ir per tuos du me-ĮtaiTu neįvyks, 
tus mano mada bus ta pati. Nesenai Amerikos spau-

Rimtai kalbant, kas vra buvo p<&iro ziu>, • Mrg Vanda Grabauskienž(
tie madų karaliai? Butų nia’ kad keh orlaivlal Pakl‘! p- CamP- wohnh«m 2/3.

iriu

KAS MUMS RAŠOMA
Mano padėka 116-tai Sočia- “užgerintojų” ir šiaip pado- 

listų kuopai už “Keleivį” rių kvailiukų, kurie verkšle- 
Visai netikėtai gavau na dėl talkos ir mano, kad 

pranešimą, kad 116-ta so- su Rusija galima gerumu 
cialistų kuopa apmokėio sugyventi. Jie mano, tik 
prenumeratą už "Keleivį’’ ir reikia “nusileisti” ir bus pa
štai jau gavau kelis “Kelei- šaulyje taika.
vio” numerius. Kuopos pir-’.
mininkui drg. J. Besaspa-', Tokie Amerikos jaltinin- 
riui (Detroit 16. Mich.) pa- kai atidavė Rusijai milionus 
rašiau laišką- bet tebun’e žmonių Europoje. Jie manė, 
man leista ir viešai pareikš-, a^ tai visai “nesvarbu” A- 
ti mano draugišką ir nuo-^mer^kos saugumui, o jei 
širdžią padėką Amerikos! nesvarbu, tai tegu Rusija 
draugams, kurie niekada iPasnma „ ^as tautas, kurios 
nepamiršta patekusių bė-jPėua užtenkamai stiprios, 
don savo tautiečiu. kad galėtų apsiginti. Tokie

1q jč yįgnn Floridos aęrodro-’ 
mo ir kur tari išlėkė. Tų or-iįdomu pamatyti koki “ma

dų karaliuką”, kaip jis at
rodo. Pamatęs aš jam paša-, , __

■kyčiau, ką aš manau apie |P9klau^ pnvaciams zmo
tokius ponelius, kurie nori.“® % T*,?’

* - - - _i norėjo. Tada buvo speja-
" ma, kad tie orlaiviai išlėkė

_ laivių niekas nepagavo. Jie
ns 
kur

(45)

\Vatenstedt, uber Lebenstedt. 
b/ Braunscriweig. DeūtšCiilanu 
D. P. Asscmbly, 2911. C. Unit 800. 

via Great Britain.

Šį, iš šalies žiūrint, nedi
delį dalyką aš vertinu labai 
aukštai. Ne dėl materialinės 
naudos, ne dėl kelių dolerių, 
kurie buvo sumokėti už pre
numeratą. bet dėl kur kas 
didesnio dalyko, būtent, dėl 
draugiškumo ir vargan pa
tekusiųjų užuojautos, šis 
faktas yra kur kas svarbes
nis už kelis dolerius ir jis 
rodo, kokie tamprus ryšiai 
tarp gyvenančių U. S. A. 
lietuvių ir tiek likusiųjų pa
vergtoje tėvynėje, tiek iš
gelbėjusių savo gyvybę ir 
laisvę ir dabar atsidūrusių 
tremtyje —Vokietijoje, Au
strijoje. Italijoje ir kitur 
pasaulyje. Tai ne tušti žo
džiai bet tūkstančius kartu

geraširdžiai” amerikonai 
šventai tikėjo, kad su Stali
nu galima daryti biznį.

Višinskis tokius žmones 
truputį pamokė. Jis jiems 
pasakė, kad totalitarinė dik
tatūra nesitenkins tuo, ką 
gavo. bet nori vis daugiau, 
daugiau ir daugiau. Višins
kis pasigyrė, kad Rusija su
ėdė Rytų Europą ir norėtų 
suėsti ir Vakarų Europą. Po 
šito Višinskio pamoksliuko 
daugelis amerikiečių prade
da suprasti, kad su diktato
riais yra menkas biznis.

dirbo Andriejus Gromyko 
arba “Veto Perkūnėlis”, ku- 

. ris jau 22 veto yra įrašęs į 
patvirtinti faktais tiek pra-l savo “laimėjimus”. Jis pa
ltyje. tiek ir dabartyje. įrodė daugeliui amerikiečių, 

Dėkoju dar kartą drau- kad Rusija yra besoti. Nūn, 
atvažiavo “pats” Višinskis

ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne- 
atidėliodami ilgiau. Kaina Sz.uv. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 
. , _ i su orderiu tai mes paštą užmokėsim.
Lauksnenų; ^rba j,ajjma užmokėt paštoriui kaip 

atneš vaistus.

Paieškomas Juozas Dubliauskas, j 
Gp. Kavolio sūnūs, gimęs 
•; į kaime. Alytaus valsčiaus ir apskri 

ties. .Jį patį ar kas apie jį žino ma
loniai prašau atsišaukti šiuo adresu: 

Petras Dumbliauskas (44)
kelnių išvaizdą pa

» 1S,
Dnrrhpęfpr’ J Kubą. kur jie prisidėjo 22 S^mour st., New Britain, Conn'.

__________  ’ prie Trujillo priešininkų ar-
. 'mijos. Matomai, taip ir bu-

Diktatorius Bėdoj įvo.
______ 1 Dabar, kada Kubos vai-

Mažoje Dominikonų res- dzia išgaudė irujlllo pi ,e?l- 1913 m. Petronėlė Rakauskienė, 
publikoje, netoli nuo Ku- ninkus, “generalisimo Tru- n«> HaSSei-Oberzwehren 
bos. jau 17 metų viešpatau- jillo” galės kurį laiką ra
ja diktatorius, “generalisi- miau miegoti ir jam nebesi- 
mo” Trujillo. Jis valdo su sapnuos kartuvės- kurias 
savo švogeriais- kūmais ir jam rengia jo priešininkai, 
pataikūnais. Kai kas sako, Klausimas tik. kiek ilgai 
diktatorius “padarė daug jis bus ramus. D-as.
gero”. Jis pagražino Domi- _ . —---- .
nikonų respublikos sostinę.! Vėliausis oficialus Ame-

mano
keisti.

FLORAI. HERB CO.
Dept. 5

Box 305, Dept. 5, Clinton, Indiana
Petronėlė Bartkaitukė - Rakaus

kienė gim. 1897 m. duktė Jono iš 
L'žkirtulių km., šakių apskr. paieško 
savo pusbrolio Andriaus Bartkaičio i 
sunaus Simano iš šarvininkiškės km. I 
Šakių apskr., išvykusio į Ameriką j

I). P. Camp Mattenberg,
U. S. Zone, Hassen, Germany.
Antanaitis Zenonas, kilęs Kauno 

apylinkėj ieško Amerikoj bei kitur 
giminių ir pažįstamų. Taip pat susi- 
rašinėčiau su tautiečiais lietuviais 
pasikeičiant informacijomis. Rašyti: 
Antanaitis Zenonas, W.R.W.A.E.C. 
Agricultural Hostel, Thrybergh-Ro- 
terham (Yorks) England.

_______  ____ . Paieškomi: Skominas Juozas, sun.
kuria iis Dats ir oerkrikšti-rikos kariuomenės raportas Kazio, iš Graužčnų kaimo; Neverienė
• • t./. P „ .p, •- t L-7l nir Sereliutė Kazė iš Ukmergės apskr.;JO 1 ClUtad Trujillo ; JIS,-1S Japonijos .-ako, kad pu- Matulevičiūtė Julija iš Užuvėnų km;
sako nacrprinp«; kplin<? ir na- mutinė atominė bomba- nu- žiupkai Mikas ir Stasys, sūnus Jur-sano, pagerinęs Kelius 11 pa . giri, kilę iš Graužėnų km. Ieško nu
daręs kitų geradėjiscių. mesta 1S OI O Į Mirosimob.^jenį.skominaitė Albina, iš Graužė- 

Diktatoriaus priešininkai miestą, užmušė 78.150 žmo-
sako. kad “generalisimo” nių.
Trujillo yra išžudęs galybę
savo politinių priešininkų. Reikalingas Darbininkas ant 
Jie sako, diktatorius yra Farmos, kuris butų sąžiningas,! 
pasisavinęs galybę valsty-' susipažinęs su farmersku dar-j 
bė)ės turto.
minaičiai vra užgriebė pra 

Ikišio. Amerikoje puikiai Š^poi^, T k^

rių gauna puikų pelną, o

Jis pats ir jo gi-j bu; mokestis nuo 65 iki 100 per 
mėnesį ir geras valgis bei kam
barys su visais patogumais. Ga
li būti ir vedęs be vaikų, nese- 
nesnis kaip 48 metų. Prašau at
sišaukti šiuo adresu: (43)

Mr. Stasiūnas,
R. D. 4. Cortland, N. Y.

Paieškau dėdės Romualdo 
Jankunavičiaus, kuris daug me
tų gyveno So. Bostone. Aš esu 
Juozo Puloko sūnūs Edvardas, 
kilęs iš Gražučių kaimo, Uk
mergės apskrities. Mano adre
sas: Edvard Pulokas (42)

85-01 87th street,
Woodhaven, L. I., N. Y.

NUO UiSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 

i tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
: nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
■ žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos .yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusioa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 1 tth Street,

( K ERO 50, 1LL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St„ Cicero 50.

Paragvajų Arbata
Pas mus yra viso
kių Žolių, šaknų. 
Lapų, žiedų ir Žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri- 
siunčiam į jūsų na
rius.

Kumparas 1 uncija.............. 25
Kanapių sėklas, svaras.. $1.00
Čiobreliai, svaras .......... $1.00
Paragvajų Arbata, svar. $1.25
Sala vi jos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35
Puplaiškis, svaras.......... $2.25
Valerijono šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras .. $2.50 
Apynių Žiedai, N. F. sv. $2.75 
Stanauninkas, svaras .. $3.25 
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė, Žiedai $3.50 
Liepos žiedai, svaras ... $2.75 
Plaukam Tonikas, bonįta .50 
šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

gams iš 116-tos socialistų 
kuopos ir jos pirmininkui 
drg. J. Besaspariui. Steng
siuos jums atsiteisti tuo pa
čiu. kiek man sąlygos leis. jstytojai”! Į karo kurstyto- 

J. Glučauskas,! jų skaičių pateko vienas

ir išplūdo Amerikos naivius 
taikos verkšlentojus ir pasa
kė jiems: “šarap. karo kur-

Nuernberg. Ne\v Yorko laikraštis. “Tri
būne”, kuris per karą labai 
daug pasitarnavo Rusijai.

“Tribūne”
Jam Patinka Višinskis
Andrius Višinskis iš kelių Tas^labai gerai 

kartų kalbėjo Amerikoje ir ’
sukėlė didelę “audrą”. Dau-

Dominikonų respublikos 
liaudis skursta, kaip ji 
skurdo ir seniau.

Kadangi “generalisi-,------------
mo” valdžia yra labai griež- reikalingas 
ta. kruvina ir visus savo
priešininkus žudo ar kiša į 
kalėjimus. tai opozicija 
krašte negali reikštis. Dau
gelis Truiillo priešininkų 
pabėgo į Kubą ir ten pra
dėjo organizuoti ginkluotus 
burius, kad nuvertus “tau
tos vadą”. Šiais metais lie
pos mėnesį “generalisimo”
Truiillo kreipėsi į Kubos 
valdžią su skundu, kad Ku
boje telkiasi “revoliucinės 
pajėgos”, kurios nori nu
versti prasi vogusi diktato
rių. Kubos valdžia atsakė-

VYRAS ANT
FARMOS. Darbas ant visados, 
mokestis pagal susitarimą.

John Sadauskas (44)
R. D. 4. Cortland, N. Y.

KĄ

•žmonės dabar žino. kad jie
gelis žmonių piktinasi jo f31' ’t dįugiau l?nlį,siy:
° tis nries Maskvą, o Maskvai

jie visvien neįtiks.
Višinskis pažadino snau- 

visai nesipiktinu jo kalbo- džiančius Amerikos gera- 
mis. Man jos patinka! Dau- darius, kurie prekiavo tautų kad ii nieko apie tai nežino, 
giau tokių kalbų! laisve “vardan taikos”. Jis Visai nesenai Trujillo vėl

Amerikoje buvo ir dar nusispiovė jaltininkams į kreipėsi i Kubos prezidentą 
yra daug visokių jaltininkų. veidą. O tas daug daugiau ir vėl skundėsi, kad Kuboje

griežtais užsipuldinėjimais 
ant Amerikos.

Aš pasakysiu teisybę, jog

DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenk ate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos. 
Sąnarių sustingimo, Neuritis. I’ada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB-I 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no-! 
rim, kad jus pamėgintumėt R\DE’ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių._ Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėsuos. jei nepatiks. t 49 Į 

NORTHAVAY I HARMACAL CO.
439 Nori h Street. 

ROCIIKSTER •- NEW YORK 
Dept. 30

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

3948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nifovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 

į Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 
■ rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
' gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

; Reikalaukit tik
Deken’s Ointment 

P. O. Bo\ 666. Neoark, N. J.

ffKeleivis
636 E. BROADVVAY, SO. BOSTON 27, MASS-

t
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Septynios moterys, kurios 
žino savo darbą

darbininką prie darbda
vio budo. Darbdavys turi jai 
savo gyvenimo istoriją iš- 

- pasakoti taip. kaip ir darbi- 
ninkas. Tada ji. gerai žino-

> ’t” djibHivin dama Jibejų būdą skiria„ų. ehenukų. daibdaviiį, darbininku ten. kur jis 
rakandų isdirbejų, technikų tinka^iausiai darbą at. 
ir k. si straipsni perskaitę . J; yra ,ahai k. 
turėsite visai kitą nuomonę - ,

moteris. Moterų paskyrė jų patarė-
ir darbo suradėja dėl

Rašo Ona B. Kubilius
Mieli “Keleivio” skaity 

tojai, katrie iki šiolei 
te, kad moteni nėra 
jų. architektų

kurios globotų vyresnio am
žiaus berniukus arba mer
gaites.

Lietuvių Našlaičių K-to 
pirmininkė p. Vera Količie- 
nė rimtai susirupinus visų 
našlaičių likimu ir daug yra 

j prisidėjus ne tik darbu, bet 
i ir savo pinigais, šešioms 
I mergaitėms Pittsburghe iš
laikyti.

Žmonių aukoti Našlaičių 
Fondui pinigai buvo kuo 
tinkamiausiai sunaudoti, pa
dengiant via esančių našlai
čių išlaidas, taipgi aprūpi
nant vaistais ir pagelbiniu 
maistu našlaičius ir kitus 
vaikučius, tremtinių stovyk
lose Vokietijoje.

Šiais metais dar laukia
me didelio skaičiaus našlai
čių. ir todėl Našlaičių K-ta
turi būti finansiniai pasi
ruošęs iuos tinkamai aprū
pinti. kai tik jie atvyks, i 
Me? tikimės, kad lietuviška 
visuomenė ir toliau prisidės 
prie K-to veikios palengvi
nimo auKomis ir suteikda
ma atvykusiem? našlaičiam? 
šiltą- mielą pastogę.

Lietuvių Našlaičių K-to 
reikalų vedėja.

Salome’a Čcrienė.

O I

apie

šimtai, kurios užima vietas 
įvairiose profesijose, bet 
čia paduodu septynias

aš*■ teismo nuteistų jaunų mer-
. i j • -• ‘ėraičių. Tokia agentųra vrateris dėlto, kad jos pačios.& 

turi savo
yra bosai

pritik viena Amerikoje, ji ran- 
?! dasi Detroit. Mich.

L e s Septinta moteris yra Ann 
Calhaus. Ji vra viena iš

dirbtuves.
— jos ne

dirba, bet duoda darbą savo
dirbtuvėse ne tik moterims, iausiu simfonijų kom. 
bet ir vyrams, juos įsmoky-j^^ - Jųbajeusi
damos savo amato

Pirma moteris yra Barbo
ra Marshall. ji yra baigusi 
Hampshire universitetą ir 
“manual design” mokyklą. 
Ji išdirba kuo puikiausius 
ir brangiausius rakandus. Ji 
turi savo dirbtuvę Rock- 
port. Mass. Ji pati veda visą 
darbą ir, sakoma, kad ji 
vartoja rakandų išdirbimo 
įrankius geriau negu katras į 
vyras. Jos rakandai turi tiek’ 
gerą vardą, kad net ir už
sieniuose yra žinomi.

Antra moteris yra Matil
da Du Paucy. Ji turi “Cus- 
tum-House” New Orleans. 
Ji importuoja įvairiausius 
gėrimus,

gauna PASPORTĄ I LAIME 'Keleivio’ Knygos'
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie 
ją. \ isieais kyla

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

k susimas kodėl gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
Kusija tiv.’usiatria su kitomis valsty- darbininkiškos revoliucionieriškos, 
lx-. iis ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
iš Kitur isb.iiki pa įžiūrėti Laip ji niškos. Visos skambios, visos geros.

muzikos konservatoriją Bo
stone. dabar gyvena Ne\v 
Yorke. Kritikai sako, kad 

įjos sukurtos simfonijos turi 
labai puikiai supintas melo
dijas. Jos simfonijos trum
pam laike bus grajinamos 
geriausių pasaulio orkestrų.

KAIP SEKASI MUSU 
NAŠLAIČIAMS AME

RIKOJE

Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džaan Bambos 
.pyčiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Yeika- 
as persta lo nužudymą caro Alek- 
andro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
/iso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. § 1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie mu^ų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................. $1.99

tvarkosi7 Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra <ltn«ok talija, kokie daroininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
.ragyveiiti? Habar rusai sako kad 
.ietuva buk tai yra Rusijos dalis. 

Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
/ra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
.pie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
ia Lietuvos ateitis gali Dilti? Atsa- 

ivmus į šiuos klausimus galėsi gau- 
i nusipirkęs naujai išleistą knygų. 
»8 pxslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-naus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. 10c
KUNIGŲ CELIBATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovtnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferainand de Samogitia 
Kaina ................. •........................ 25c

Jacąueline F. Smith. generolo McArthuro giminaitė 
ir jos sužadėtinis J. D. Roviek išsiima vedybų laisnį 
Holiyvvoode. Jaunoji porelė dirba ten prie “mūviu”.

MASO ATSIŠAUKIMAS
O broli Lietuvi Amerikos žemėj, 

likimo apgintas nuo priešų žiaurių, 
atjauski gi tą, kas klajonėj benamėj, 
lyg blaškomas lapas rudens sukuriu.

Kai musų tėvynėj sutemo padangė 
ir Laisvė pargriuvo po smūgiais žiauriais, 
turėjo apleist musų motiną brangią 
jos sūnus varguoliai didžiuliais būriais.

Vieni, lyg vergai, užkaltuose vagonuos 
į Sibiro speigą nuožmiai tremiami, 
ten darb< stovyklų vergijoj, be duonos, 
iie žūsta tikru kankiniu mirtimi.

Juos skiria nuo mus uždanga geležinė: 
mes esam bejėgiai jiems ranką ištiest; 
negalim, parblokšti tą šmėklą miltinę

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ............................. 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augimo vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,
Įeurį tūkstančiai žmonių gyvena, bei 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
<e raštuose ji gražiai aprašo, gra- 

1 žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik-, kaina 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50c
KALENDORIUS 1948 M.

Jau galima užsisakyt 1948 m. “Ke
leivio” kalendorių. Tai 96 puslapių
knyga. Kaina ..................................... 56e.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėt?, kaip tas 
a» kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

į tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.'K) 
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c ,

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkasysis

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis į£ijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina............................................... 25e
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių tiesumus joks jėzuitas.......... 20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvu kalba, 
o senimas irgi dažnai r.ori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knvga, 144 pus).

tik ................................. 31. <KJ

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina ___  25c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos: (1, 
Neužsitikintis Vyra: (2, žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

“Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Jau daugiau, kaip vieneri 
metai praėjo, kai pirmieji 
lietuviai našlaičiai atvyko į 
Ameriką. Šiandien Lietuvių 
Našlaičių Komitetui jau 

prieskonius “spi- tenka globoti iš viso 36 naš-
š ilkus. “antiauęs”. Raičius,

rankų išdirbinius i Ameriką i Lietuviškoje visuomenėje 
iš viso pasaulio kraštų. Ji našlaičių atvykimas sukėlė 
irgi viską veda ir tvarko

ces”

pati. ir nors dar 
moteris, bet yra 
tinga ir pasekminga 
biznyje.

Trečia moteris yra Julia 
Silverstein. Ji yra Lands- 
cape Architect. Ji baigė ar
chitektų aukštąją mokyklą 
Graton. Mass. Ta moteris giausia 
yra žinoma visoje Ameriko
je kaipo viena iš geriausių 
ir originališkiausių planų 
pagamintoja. Kur tik reikia 
svarbesnį darbą atlikti, yra 
kviečiama Julia Silverstein.
Ji turi savo ofisą Denveryj.

Ketvirta moteris yra Ve
ra Amold. Ji yra išradėja 
ir turi savo didžiulę labora
toriją Ventura. Calif. Ji iš
rado Plasti-Glaze. su kurio 
pagalba galima gražiausiai 
nufinišiuoti molį be ugnies 
kaiščio pagalbos. Tas jos iš
radimas labai suįdomino vi
su? chemikus, nes jie mano 
kad tas išradimas bus gali
ma pritaikinti ir metalų iš- 
dirbystėj. Ji yra išradusi la
bai daug dalykų dėl orlai
vių ir kitų karo įrankių, 
ne? per karą ji dirbo tyri
nėjimo laboratorijoje prie 
orlaivių. Ji taipgi yra išra
dusi “odorless paint”, kuri 
vartojamas dėl įvairių įvai
riausių dalykų.

Penkta moteris yra Jane 
Johnson. Ji baigė Kadcliffe 
kolegiją. Ji išdirba įvairias 
įvairiausias žvakes bei įvai
rias gėles iš vaško. Jos išdir- 
bystė yra taip originali ir 
įdomi, kad ji gauna užsaky
mus dėl jų net iš kitų pa
saulio kraštu.

yra jauna 
labai tur

savo

didelį susidomėjimą ir at
jautimą. Užsiregistravo per 
šimtas šeimų, norinčių pri
imti globon našlaičius, bet: 
daugiausia tik mažamečius.! 
Kadangi Amerikos valdžia 
per savo įstaigą U. S. Com- 
mittee for Care of Europe- 
an Children atvežė dau- 

senesnio amžiaus 
berniukus ir mergaites, ne
buvo galima patenkinti visų 
šeimų pageidavimu?. Todėl. 
Našlaičių K-tas turėjo sku-Į 
biai ieškoti šeimų, kurios 
priimtų ir vyresnio amžiaus 
vaikus.

Ligšiol atvyko sekančio 
amžiaus našlaičiai:

Berniukų
1—8 metų; 2—14 metų;

1— 16 metų; 9—17 metų;
2— 18 metų. Viso 15.

Mergaičių
1—12 metų; 1—13 me

tų; 2—14 metų; 5—15 me
tų; 3—1i metų; 9—18 me
tų. Viso 21.

Beveik visi našlaičiai su
laukę 16 metų, patys užsi
dirba pragyvenimą. Bet. pa
gal valstybės įstatymus, šie 
našlaičiai vistiek bus globo
jami iki 21 metų amžiaus.

Dvi gabios 18 metų mer
gaitės laimėjo stipendijas i 
kolegijas. Du berniukai, 
dirbdami sunkiai per vasa
rą. savo pinigais grįžo atgal 
į Marianapolio Kolegiją 
baigti high school mokslo. 
Du vaikai dirba pas lietuvį 
ūkininką, keletas pas kriau
čius. viena 18 m. mergaitė 
jau rengiasi ištekėti už vie
no jauno Amerikos lietuvio. 
Kai kurių nąšlaičių giminės,

Šita Hollywoodo aktork? 
demonstruoja naują skry-{ 
belių madą.
—---------------------------- --  ■ •

Iš Kur Atsirado 
Musų Gėlės

lzxx«ž»ifir.rinv X ..VI Kmii nammda Daliest.•s r—-a—--- ------------

, . „ J°S dirbtuve pasidžiaugę vaikais per va-
įandasi Hyanmsport, Mass. garos atostogas, grąžino vai

kus Komitetui.
Lietuvių Našlaičių K-tas 

Christi- savo sunkiam darbe turėjo 
savo daug pagalbos iš žmonių

Vaidas jos dirbtuvės yra 
“Old Harbor Candle Co.”

šešta moteris yra 
ne Williams. Ji turi

Visos musų darželių ir 
namų gėlės yra išvystytos iši 
laukinių augalų. kuriuos i 
kropštųs daržininkai yra su-Į 
rankioję po visą pasaulį.

Paimkim, pavyzdžiui, tul
pes, kurios taip dailiai žydi 
pavasarį. tuojau sniegui; 
nutirpus. Daugelis mano.; 
kad jos buvo “išrastos” 0-| 
landijoj. nes Olandija da
bar daugiausia jų ekspor
tuoja. Bet ištikrųjų tulpė 
buvo išvystyta iš laukinės 
gėlės, kurią vienas olandų 
daržininkas rado augant 
Persijos laukuose.

Tą patį tenka pasakyti ir 
apie jurginus. Jurginai ki
tąsyk augo Meksikos pakal
nėse, kaip laukinės gėlės. 
Švedų botanikas Dr. Dahl 
jas pastebėio ir parsivežęs 
namo išvystė kelioliką at
mainų. Amerikon jurginas 
atėjo jau išvystytas iš Šve
dijos. Dėl to amerikiečiai ir 
vadina tą gėlę jos atradėjo 
vardu—dahlia. Jurginų šei

Kiti musų broliai audros sūkuriuose 
tikėję vylingais “didžių” pažadais, 
tikėję, kad Laisvė atgims pelenuose, 
išklydo sutikti ją vargo takais.

Tikrovės šalnoj jųjų viltys nuvyto, 
kaip rudenį vysta gėlelė trapi;
Europos šalnoj iie ilgėjosi ryto — 
jiems metė į veidą tik vardą Di-Pi.

Sutiko juos skurdas ir paniekų bangos, 
beteisio benamio sunkioji dalia; 
i juodą ią neviltį kelias jų rangos — 
tremtiniui vadintis žmogum nevaliai

Tremtinių barakuose siautėja badas, 
nejaugi mums brolių verksmų negirdėt?
Nejaugi mus širdys bus šaltos, kaip ledas?
Jiems galim, jiems norim, jiems turim padėt!

Mažyčiai vaikučiai ten pieno nemato; 
ten motinos graudžiai sau laužo rankas, 
matydamos nykstant vaikučių sveikatą- 
apverkdamos pikto likimo aukas.

Džiova ten ateina puošnia karalaite 
ir kviečia jaunimą skubėt i kapus: 
ne rožės mergelėms veideliuos įkaitę, 
džiovos pabučiavimas spindi šiurpus.

Ten musų tautos jaunasis atžalynas; 
ten musų tautos karalija minties; 
juos skurdas ir badas ir ligos naikina, 
o jie reikalingi darbams ateities!

Į tamsą barakų, kur siautėja vargas, 
kas spindulį meilės, pagalbos numes?
Te musų šalpa bus jiems angelas sargas!
Juos galime gelbėt tik mes, vien tik mes!

O, broli Lietuvi Amerikos žemėj, 
atmink: tavo brolis dėl priešų žiaurių 
netekęs tėvynės, klajonėj benamėj, 
lyg blaškomas lapas rudens sukuriu.

Tebūnie mus rinkliavos musų paradas, 
negalim mes delsti. negalim tylėt, 
nebus, gi mus širdys bejausmės, kaip ledas — 
mes galim, mes norim, mes turim padėt!

Detroit, K. Glauda.
Spalių 2, 1947.
Šis atsišaukimas deklamuotas per Detroito lietuviškąjį radio 
pusvalandį Tag Day išvakarėse. Deklamavo p. M. Glaudienė

Mamytė Labai Dėkinga

mynai priklauso ir valgo- 
Employment agentūrą. Jos kurie tikrai ir mielaširdin- mosios bulvės, 
įstaiga nėra paprasta, kaip gai prisidėjo prie globojimo' Vadinamoji poinsettia, 
kitos darbininkų agentūros, ir aukų rinkimo darbo, kuri apie Kalėdas žydi rau- 
Mrs. Williams per savo K-to narės savo įvairiuose donais lapais, taip pat bu- 
agenturą tau darbo neduo- miestuose rengė našlaičių vo atrasta Meksikos dyku- 
da tol. kol ji visų pirma ne- naudai pramogas. Kitos na- mose. Meksikoje ją vadina 
žino tavo papročių. Ji taiko rėš stengiasi surasti šeimas, “liepsnalape."

Varpeliai, kuriuos amen-, Rumunijos miestuose pri- 
kiečiai vadina “bleeding stigo maisto- nes ūkininkai 
heart”. buvo atrasti Kini- neparduoda savo produktų 
jos laukuose. . Jie streikuoja prieš komu-

Ir taip nei viena gėlė nė- njstu diktatūrą kuri nustatė
ra atsiradusi iš nieko. Per .. DeržeTnaq kainai Re įtukstančius metų ji augo, ,ems, Poemas karnas Ke 

'kur nors laukinė, niekam1*0. komunistą! panaikino 
nežinoma- iki kas nors jąisenus pinigus, kurių ukinin- 

iatrado ir parsivežė namo. kai turėjo susitaupę.

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį. 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios jjeros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

K ei e i vi s
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Lietuvių Medžiokles
VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METU

* kniubus, aš susimėčiau at
gal ir su dideliu vargu pa
siekęs kapines, pasislėpiau 

I apgriuvusio ir lavonais dvo- 
į kiančio skiepo griuvėsiuose.

(Laiškas iš Europos) Įvežė atiduoti derlių, kiti— J1 didelės ne-
Vokiečiai, karo su bolše- laimės,

vikais metu. okupavę Lietu-
vą. norėjo iš jos ko daugiau 
visokių gėrybių išspausti li

ko mažiau jai duoti. Tam 
tikslui ūkininkus apkrovė 
didžiausiomis pyliavomis, o 
maisto kortelėmis išdavinė
jo tik bado normas. Krau
tuvės buvo tuščios ir niekas 
negaudavo pirkti net pačių 
reikalingiausių prekių. Jei
gu ūkininkams ką nors ir 
duodavo nusipirkti tai tik 
premijų sąskaiton ir taip, 
kad už porą pasagų ar kele
tą kilogramų druskos, ture- gaudomi, 
davo atiduoti veik visą, 
sunkiai uždirbtą, savo meti

ar nusi 
pirkti. Kai prisirinko pilnas 
miestelis žmonių, netikėtai, 
gatvėse, pradėjo 
keista auto masina, iš 
rios per garsiakalbi, i 
puses,
balsas: “Dėmesio! Esate

Tokių ir panašių medžio-
kraidvii ^ur Unitai žmonių bu

vo nušauta vietoje, o tuks- 
v „ tančiai sugaudyta ir išga-

sklido spiegiantis i ar wr«t}
“namisin, ' F^tei darbams per visą vokiečių 

okupacija buvo šimtai. Kai
kitP haoti h3os hus šiandieną gnciziu vokiečius

pliauškiant, kad mes esame ikitę bėgti. Kas bėgs, bu 
vietoje nušautas. Laikykitės 
ramiai, jums nieko blogo 
neatsitiks. Bus gaudomi tik 
banditai.” Žmonės išgirdę 
šj balsą ir gerai žinodami 
kokie “banditai” čia bus 

pradėjo iš mieste
lio i visas puses bėgioti. Bet 
Į bėgančius, iš visų pusių,

nį derlių. Todėl Lietuva bu- Pasipylė kulkosvaidžių kil
dama žemės ūkio kraštu ir kruša, nes įe.isrųjų

visas miestelis buvo apsta- 
Tuoturėdama savo maisto per- A ,

teklių, buvo pastatyta prieš t^tas tanKla ®ar?y^a-. 
bado' nasrus. O frontams Pa5 ,metu l.miestelj Įsiveržė 
pradėjus braškėti, vis dau- farT ginkluotų kareivių 
giau ir daugiau pradėjo rei- duriai ir, karininkų vado- 
kaiauti ir nekalto lietuvių vaujami pradėjo žvėriškai 
kraujo. Niekam savanoriš-

mes
karo nusikaltėliai ir Hitle
rio bendradarbiai, per ma
no veidą perbėga liūdna 
šypsena ir norisi jų pa
klausti: Ar Hitlerio bendra
darbiais buvome tik todėl 
kad buvome taikiniai jo 
kulkosvaidžiams? Ir ar Hit
leris visus savo bendradar
bius panašiai kaip mus šau
dė? Jeigu taip, tai kokiu 
budu gyvi atliko tie, kurie 
savo rankas nusiplovę mus 
taip biauriai šmeižia.

J. M. Rainis.

NELAIMĖJ ŽUVO TRYS ŽMONĖS

Prie Fort Wayne, Ind. traukinys su keleiviais nuva
žiavo nuo bėgių. Keleiviniai vagonai išsidrabstė ant 
kelio. Trys keleiviai buvo vietoje užmušti, o astuoni 
buvo sunkia: sužeisti.

V eiksmas
Net vanduo bestovėda- i talką pašauksim išminti ir 

mas pūna... Ir sakoma, kad patyrimą ir tokių galingu 
rankos taip pat suvysta- jei- veiksmu i pasaulio vartus 
gu visiškai nieko neveiksi, subildėsim. kad visos jo 
O norais gerais, jei nelydi tauriosios galios sujus iš 
jų veiksmas, esą, tiktai pra- bailaus neveiklumo.^ su
gurą grindžia... Gražiausios traukys teisybę varžiusius 
svajonės ir pasiryžimai be pančius ir trenks i gelmes 
veiksmo nublanksta ir nyk- pasmerkimo pasaulį aprė- 
sta, kaip durnas. Viltis, ta pusi .piktą. Tai didis bus 
visų nuskriaustujų paguoda veiksmas, o džiaugsmas, 
ir dvasios stiprybės šaltinis, kurs jį atlydės, kupinai at- 

; neištesi tam pažadų, kas be silygins už viską- kas buvo 
i veiksmo sudėjęs rankas jos kentėta. Nes rasim dar kar- 
I guodimą vien tik piktnau- tą žadėtąją žemę, ir bus ji 
doja. O priesaikų kiek iš- dar kartą laiminga, Laisvapnesj
kilmingų, skambių ir. gal Lietuva—Tėvynė musų! 
būt, ne mažiau nuoširdžių, i 
mums tik gėlą, o priešui ir! 
velniui tik progą kvatotis! 
palieka, jei jų neikunija! 
veiksmas. J

O. veiksmas! Jis praski-Į 
na mums kelią nuo minties’ 
prie tikslo. Jisai yra tas,1 
kurs sumanymams musu ir 
pasiryžimams

“Tėviškės Aidai.’

JUOKAI

TaŠKo Reikšmė

vainiką

kai nestojant Į vokiečių or
ganizuojamus Įvairius bata
lionus, jie ėmėsi net pačių 
kraštutiniausių priemonių 
savo tikslui siekti. Rengė 
medžiokles, gaudė jaunes
nio amžiaus vyrus ir mote
ris ir grūdo juos Į rytų fron
to pragarą ar i labiausiai 
bombų griaunamų Vokieti
jos miestų ginklų fabrikus.
Pabėgti iš ten buvo jau ne
įmanoma. nes pabėgus vie
nam, tuojaus, likusių aki
vaizdoje, būdavo sušaudo
ma po keletą ar net kelioli- zrn9ni^.. ir.

šeimininkauti: Gatvėse tik
rino dokumentus ir suimi
nėjo jaunesnio amžiaus 
žmones; kratė namus, tvar
tus, daržines ir visus už
kampius. kur tik tikėjosi su
rasti pasislėpusių žmonių. 
Kiti plėšikavo. Atiminėjo iš

Keliai iš Vokietijos
(Atkelta iš 4 pusi.)

Šviesesni akiračiai tremti
nių įkurdinimo darbe
Apie Strattono ar pana-ar

žmonių maistą, rubus- ukio!sV bilių kalbama ne tik sto- 
padargus ir visą kitą. kas vykiose, bet kalbama jau ir 
tik buvo atvežta parduoti,
ar turėjo kas ką nusipirkęs. 
Kai po žvėriškos kratos visi 
kareiviai išvažiavo, išsivež

konsulatuose. Džiaugiuosi 
turėjusi progą dabar iš an
ksto atvykti Vokietijon, iš
aiškinti žmonėms įstatymus.

Kaip Galvoja Amerikos 
V adai?

darni kartu su savim kelio-'aplikacijų padavimo svar- 
liką sunkvežimiu sugaudvtu bą. dokumentų paruošimą 

apie tiek pat lf tt. Kai bilius bus priim
tas. jau gali būti vėlu viską

mejimo nesą! Padangėn jis 
iškelia žmogų, valdovu di
džiųjų gamtos pajėgų jį 
padaro- įgalina kurti be ga
lo daug gera. taip pat ir... 
be galo daug pikta. Nes 
veiksmas, kaip ginklas — 
priklauso nuo to, kieno ir 
kokioj yra rankoj: nemok
šos, plėšiko ar kario tau
raus.

Musų mintys šiandien ir 
kasdien, tartum ilgesio kan
čią išreiškiančios rankos, 
vis tiesias ir stiepias Tėvy
nės linkme ir vis klausia,’ 
kada pagaliau ta teisybė į 

nužengs ir kada gi

Prezidentas gavo iš vieno 
kalinio prašymą, kad jam 

Įaj‘_ butų dovanota dalis kalėji
mo bausmės. Prezidento 
vienas sekretorius ant to 
prašymo padėjo savo nuo
monę šitokiais žodžiais: 
“Dovanoti Negalima. Lai
kyti Kalėjime”. Prezidentas 
paliko tą patį užrašą, tiktai 
perkėlė tašką po pirmo žo
džio ir išėjo šitaip: “Dova
noti. Negalima Laikyti Ka
lėjime”. Kaliniui bausmė 
buvo sumažinta.

Indijono Žiedas

kn nekaltu yrnnnin ič nncili sunkvežimių prisiplėšto tur- tas. jau gan būti vėlu viską 
ką nekaltų žmonių i. pasui apieškota mieste- sutvarkyti, reikia pasiruošti
kusiy taiso. kad atgrasinus “• “P ’V““J" * is anTn Tai(H IT,

Vienas amerikietis pirk
lys kartą apsilankė pas Na- 
vacho indijonų vadą ir pa
matė ant to vado rankos 
puikų žiedą. Pirklys sugal
vojo tą žiedą išvilioti iš in- 

pirštu
, _ .8° Kan atgrasinus apylinkė Ten atrasti 8 IS anksto. Taigi, dabar at- nuo bėgimo kitus. Čia pa- 7° apynyne. įen atrast. ° nnciti'nn.j ;s j u n (Toli r, žmonių lavonai. Tai zmo- 11Kto oaioo įezuitatai pasipasakosiu vieną is daugelio b^ant .. rodys tik bilių pi.iėmus.

nuo pavojaus, buvo nu- Be
šauti. Kiti 7 žmonių lavonai jos yra 

cnrarti derliu nūn lnu-

medžioklių, kurios vaisius 
teko savo akimis 
Ariogalos miestelis nuo se
no buvo garsus savo dide
liais turgais. Ten žmonės 
suvažiuodavo pirkti ir par
duoti iš tolimiausių apylin
kių. Ir vokiečių okupacijos

matvti. I10
buvo surasti aernų nuo___

kų nuimant, jau gerokai 
apipuvę. Po nekurio laiko 3 
lavonai buvo atrasti Duby
sos upėje- bet taip supuvę, 
kad jau nebuvo įmanoma

i-vL-ti’ J

tiesioginės emigraci- 
daug galimybių iš-

per į aiškiai žinomą- 
įvairias ūkines, prekybines!dasi ir kas kar 
ir pramonines organizaci- Į jama. 
jas-įstaigas. kurios veikia! Kalbėdamas 

čia per atitinkamas organi- raerikos biznio

Ar bus depresija? nesibijo”. Ji gali tęst šmeiž-
Geneial Motors yra stam-itų kampaniją prieš Ameri-____

biausia Amerikos biznio ką ir toliau, tačiau ji nepa-:žemę
korporacija, o Alfred P.!darys nieko, kad iššaukti sugrįš mus Tėvynėn ramy- 
Sloan yra vyriausis jos ve- Ameriką į karą. bė gerovė ir laisvė? Vienin-
dėjas. Kada jis kalba vie-Į Tokia nuomonė yra tarpjgas įr teisėtas musų troški- C11
§ai apie Amerikos biznio'gerai informuotų Amerikos!mas juk vertas vra išsipil- f J ir
perspektyvu tai verta pasi-'-vadų. ;dyt Pasaulis tačiau yra taip,-1 tu nenori man duo-
klausyti. General Motors Amerika tari bul pasi. Isuredytas. kad tik neteisy- ; . d atminčiai?

korporacijos kontaktas suį ruošus l^es’ nelaimes ir skriaudos
biznio pasauliu^ yra toks.j Georgijos senatorius Ge-.kiekvieną iš musų užklum 
kad jos viraninKams yra!orge. kuris yra skaitomas, Fa be mus pastangų. O

metu Ariogaloje buvo įs- , .. . A , -
teigti pyliavų surinkimo j atpazmti. Bet kadangi visi
punktai, kur gretimų vals
čių ūkininkai- ketvirtadie- ... . A . A. ..
niais ir penktadieniais tu- 11 ^?ai atmintinos die-
rėdavo suvežti
vus, bulves- mėsą ir kitus 
maisto produktus bei paša , , • , ,
rus. Ta proga- Ariogalon at- P a^iant Pe!j Dubysą

buvo nušauti, 
kad ir šie bus

tai spėjama, 
tos nelaimin-

i —Kodėl tau duoti?— pa
klausė indijonas.

—Užtad kad tas žiedaskas kur de-\.;^uo kimui-sen prarasta gėri tik veiksmas
yra pianuo-jvvrų sako taip: visi žino- dar kartą veiksmas tega- 

įkad Rusija negali su Ame- !^ grąžinti.
'rika susilyginti ir negali su j Bet veiksmas ir stato ir 
ja kariauti. Tačiau Rusijos griauna. Ir protai ir sąžinės 
diktatorius gali išeit iš pro- turi budėti, kad musų veiks- 
to. kaip išėjo Hitleris, ir ga
li karą išprovokuoti. Todėl

anądien A- 
vadu suva-

zacijas. Ieškomi miško kir- žiavime Nev Yorke' A. P. 
tėjai, namų ruošos darbinin- sioan pasakė, kad biznio 
kai, siuvėjai ir tt. Daugiau-'depresijos dabar nesimato, 

j šia veža jaunus ir be šeimų. Jo korporacija tikisi par- Amerika 
bet jie naujose vietose pra- duoti viską, ką tik ji galės šus. Jei 

kelius ir senesnie- nėr du ateinančiu metu pa- trauks

vra* kaip mano draugystė 
tau, jis neturi galo.

—Bet aš turiu svarbų pa
grindą žiedą pasilaikyti — 
sako indijonas.

—Kokį?
mai įkvėptieji bendrų mus Į —Todėl, kad tas žiedas 
troškimų, neliktų pakrikę- yra, kaip mano draugystė

turi būt pasinio-!kaip juros pakrantėje smil- tau, jis neturi pradžios—at
tik Rusija pasi- tys. tesklaidomos vėjo. Ir kirto indijonas. 

įs Jungtiniu Tautu1 protai ir sąžinės dvigubai! --------------
penktadieniais, tu ..... .....

atiduoti ja-no? sužvėrėjusių vokiečių_skins n.cnu» u senesnie- per____ ________ ____ ___ _______
mėsą ir kitus Įsiems ir savo likusiems šei-gaminti. Jisai pabrėžia fak- organizacijos, tai bus pir-turi budėti', kad tie mus' Tik Dabar Sužinojo

produktus bei paša- _re.n^al?t: nanams, o kol tai į- tą_ kad sunkioji pramonė mūrinis ženklas, kad Mask- veiksmai nepataptų.
isiivvks suselną lUfoeinc -n-o. dar0 didelius investmen-voje protai jau sumišo. A- nuovokos ir vadovybės ne

vykdavo ir badaujantieji' ., .
atvež- aaiKlaimiestų žmonės, kurie 

davo šį bei tą. iš ūkinin
kams reikalingų daiktų, ~ 
parduoti. Tokiu budu Ario-'u .. . 
galoje vėl išsivystė turgai,,^1 
kur ūkininkai saugodamiesi Kltl 1 
budrios vokiečių akies- slap
tai, tarp vežimų ar užkam
piuose- gaudavo nusipirkti 
reikalingų sau^ daiktų, o 
miestiečiai—maisto. Bet ne
ilgai tai tęsėsi
metu birželio mėnesio

tą dieną is žmonių
be abejo, vėl buvo

paleisti į rinką ir parduoti 
jie buvo atimti.

kad Mask- veiksmai nepataptu kaip: ... tt . ...Vienas glitas ainsis pra- 
ruoštri tekę kareiviai, kurie, jiems (^j° ūkauti prieš žydus ii

patiems nesuprantamam są- nfet ,n n?.ustl,
gera ru- myšy, žudo viens kita. |P^. P°llclJa J1 sulaikė

vra kaHanvc 1 " • ir klausia:yra padalius.; Q< veiksmas! Gyvybei'

pramone mutinis ženklas 
jau

ir plečia gamybą- ne? merika tada turės

, . , . 1“ vyks. sušelps likusius arti- 
atimti muosius iš savo uždarbio.

Nei Anglija 
neturi kvotų,

tus
nei Kanada dabar nespėja išpildyt už- karui, 
bet samdo sakymų. Di oeji fabrikai Nežiūrint kie 

žmones į tokius darbus, kur turį ant ranku tiek daug vi- sams Amerika 
uem^.uvo su-j jiems trūksta darbininkų, šokių orderių- kad negalė-sako senatorius George- ir 

vo u,t, , PJai!?a" , a . plati dirva tarpinin- šią jų išpildyt per keletą nežiūrint kiek gera ji jiems
vprmi Harbt 1 P^iaugiuosi mane metų. O kai dalykai šitaip daro dabar, vistiek reikia

■ J=^ . ms‘ aH^e_ įgaliojusios organizacijos1 stovi, tai apie depresiją nė- neužmiršti, kad bolševikai
vardu galėjusi šioje srityje ra kas nei kalbėti, sako p.
sumegsti plačius kontaktus. Sloan. Prieš Ameriką dabar 
Daug dalykų pastebėta-'stovįs didžia ;sis darbyme-

tiems iš ko 
žmonės

lio iš jų, gyvųjų tarpe, šian

dieną taip pat nėra. Per 
šias skerdynes. Ariogaloje, 
teko būti ir man. bet kilus

Vien7 l943jtriukšmui. * Pradėjus . vi- 
ket_ siems į visas puses bėgioti-

virtadienį, kaip ir visuomet. įbegau n as kiek jėgos leido, 
keliais žmonės važia- Bet sutraškėjus šūviams ir 

Ariogalą. Vieni pirma mane bėgusiam su-
visais 
vo ir ėjo į

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra Hblaškyti po visą pasaulį.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūaų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščia “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą.

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams 86.00; 

šešiems mėnesiams —• $3.25.
SIŲSKIT^ CEKį ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, UI

•••

daug kas painformuotas ir 
mane atsiuntusios organiza
cijos padalys konkrečius 
žygius, kurie duos teigiamu' 
vaisių.

Lietuviai tremtiniai labai 
idomaujasi musu organiza
cijomis. I ALT jie deda di
džiausias viltis. Ir tai su
prantama. ALT juos užsto
jo tada, kai gręsė pavoju? 
prievarta būti gražinan
tiems, kai jirasidėjo skrinin- 
gai,_ kurie tiek daug netei
sybės pridarė, ir kurie yra 
dar reikalingi tolimesnio iš
aiškinimo ir ALT judina 
dabar tremtinių teisinį ir 
emigracijos klausimą. Kaijp 
is BALFo tremtiniai laukia 
pagelbos maistu ir drabu
žiais. taip iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos jie laukia 
savo žmoniškųjų teisių ap
gynimo ir savo ateities iš
sprendimo.

Alena Devenienė. 
30. 9. 1947 
Frankfurt a-M.

tis, o ne deprtT
Ar bus karas

Paskutinėm 
Amerikos san?

įja.
su Rusija?

s dienomis 
kiai su Rusi-

labai paaštrėjo. Galima 
sakyt, kad prasidėjo labai 
piktas karas, tik be šaudy
mo. 0 vis čė to Amerikos 
finansų ir pramonės vadai 
nenusigąsta. Priešingai. A- 
meriko? biznio popieriai

ja

“Keleivis” vfea4 
dovana draugams 
miems. Užsakyki t 

m lesiems!

jis suteikia prasmę; jis ku
ria stebuklus ir net neįvei
kiamas, rodosi, kliūtis

vra klastingi kaimynai iri1™^.’".* Jei
jie niekad Amerikoj U ><IeaĮąs kdnus. je, j,
įai nebus. ived? laur' 'Tnt’? Jel

'era jam teikia tvirtai su- 
Amerika turi būt pasiruo- kaupta ir vieninga valia, 

at-šus užpuoliką ne tiktai 
remti, bet ir sunaikinti.

S. M.

DIKTATORIUS VADIN
SIS NAUJU VARDU

Ispanijos
neralisimo

diktatorius, ge- 
Franko. dabar

biržose paskutinėmis dieno- turi oficialinį vardą “Vais
inis pradėjo kriti. Tai paro- tybės Vadas”. Bet jam tas 
do. kad finansų ir pramonė? vardas atrodo neužtenka- 
galvos karo su Rusija nesi- mai Įspūdingas, todėl jis 
tiki. Nors ančių žvalgyba1 nutarė vadintis “Regentu”, 
paskelbė, kad Maskvos Po- a,'ba “Karalijos Valdyto- 
litbiuras yra nutaręs santy- ju”.
kių su Amerika negerinti. Kartu su nauju diktato- 
ką parodo ir Višinskio šmei- riaus vardu Ispanijos dikta- 
žtai prieš Ameriką, vis dėl- turą pranešė gyventojams, 
to amerikiečiai numano, kad duonos porcija šiais 
kad išbadėjusi ir suardyta n»etais bus sumažinta, o Is- 
Rusija dabar karo prieš A- panijos pinigų vertė užsie- 
meriką nelaimėtų, o Ame- niuose nukrito iki 36 pezetų 
rika karo nepradės, todėl už vieną dolerį (oficialinis 
karo nereikia įjoti. Ameri- kursas yra 11 pezetų už do
ką dabar yra stipriausia lerj). Ispanijos valdžia ža- 
valstybė pasauly ir ji turi dėjo nupirkti iš Argentinos 
atominių bon: įų paslaptį- tūkstančių tonų kvie- 

y™ todėl tiktai beprotis galėtų čių, bet neturi kuo užmokė- 
fr pažįsta- drįsti provokuoti ją į karą. t i- , Argentina reikalau ja 

„ i Rusija burnoja prieš Ame- mainais plieno išdirbinių,
ji savo arti- riRą tik ^ėl to, kad parodyti bet Franko nesugebėjo pa

savo vergams kad ji “nieko kelti plieno išdirbystės.

vieninga 

Nerastumei džiaugsmo švie
sesnio, garbės garsingesnės. 
kaip būdamas šitokio veiks
mo net ir menkučiu daly
viu !

Ir kaip tik tasai džiaugs
mas nelaimėse musų atveria 
mums prieglobstį savo. Nes 
kartą sukaupsim juk valią,

—Ką tau padarė žydai,
kad tu nori juos mušti?

Jie yra kristamučitie- 
su- liai, jie nukiyžiavojo Kris

tų — šaukė airiais.
—Taip. bet tas viskas 

buvo prieš tūkstantį ir de- 
vynius šimtus metų. tai ko 
tau dabar dėl to reikalo 
muštis ir rėkauti gatvėse?

—Gal tas ir senai buvo— 
atsiliepė airišis — bet aš 
tik vakar apie tai sužinojau.

irPakalbinkime draugus 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3.00.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Bro«dw»y
“KELEIVIS”

S®. Boston 27. Mass.
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LAISVES TRAUKINI AP- APIPLĖŠĖ DU GEMBLE-
LANKE 400,000 RIŲ LIZDUS

ARMIJAI IR LAIVYNUI 
TRŪKSTA VYRŲ

E. J. Karbovskis Nuskendo 
Automobilyje

Pereitą šeštadieni ir sek-i Drąsus plėšikai nakčia iš 
madienį Laisvės Traukinys šeštadienio i sekmadieni 
stovėjo dvejose Bostono apiplėšė du kortų lošimo 
stotyse ir per ji perėjo apie lizdus. \ ienoje vietoje Back 
400 tūkstančių žmonių, ku- Bay viešbutyje plėšikai už- 
rie norėjo pamatyti istori- ėjo 8 žmones prie kortų, iš

kratė jų kišenius ir pasiėmė 
sų savim 3330 dolerių. Ki
toj vietoj, apie kurią polici
ja nieko nesako, plėšikai.

nius Amerikos dokumentus 
Iki šio mėnesio galo Lais

vės Traukinys keliaus p/
Naująją Angliją, kaip tai 
jau buvo pranešta praėju
sios savaitės “Keleivyje”.

Bostone Laisvės Trauki
nio atsilankymo proga bu ve 
suruošta daug visokių mi
tingų ir iškilmių, o sekma
dieni Common parke buvo 
susirinkę 30000 žmonių i 
milžinišką “Laisvės Šven
tę”. Čia prakalbomis ir eise
nomis buvo prisimintos ko
vos už laisvę ir dalyviai iš
kilmingai pasižadėjo stovė
ti musų šalies laisvos kons
titucijos sargyboje.

Piknikas Po Stogu Sutrau
kė Minią

Šeštadienio vakaro pp. 
Minkų piknikas po stogu 
sutraukė didelę minią lietu
vių iš visų Bostono apielin- 
kių. Ypač daug buvo jaunų 
kuriuos, matomai, sutraukė 
proga pašokti prie gero cr- 
chestro.

Pikniko progama buvo 
marga — dainos, filmų ro
dymas- laimėjimų trauki
mas. gražuolės valsas, “ma
inės ir papeš” polkos kon
testas ir kiti prašmatnumai 
neleido nė pajusti, kaip lai
kas prabėgo ir mieli svete- 
liai turėjo ieškoti kepurių 
namo eiti.

Laimėjimų dovanos- ku
rių traukimas įvyko pikni
ke, bus paskelbtos atskirai.

Rep.

Dainų Koncertas Lap
kričio 16 d.

sako, užėjo didesnį buri lo
šikų ir iškratė jų kišenes. 
Kiek pinigų plėšikai paėmė 
antroj vietoj, viešai neskel
biama.

Apie pirmą plėšimą poli
cija pranešė ir paskelbė 
apiplėštųjų žmonių pavar
des, o apie antrą plėšimą 
policija- sako, negavo jokio 
pranešimo, nes nukentėju
sieji mano “patys plėšikus 
sutvarkyti”.

Ar Atspėsite, Koks Tai 
Kliubas?

Operos Dainininkė 
A. Dičiutė-Trečiokienė

Vienas musų miesto kliu
bas dauguma balsų nutarė 
nė cento neaukoti Lietuvos 
našlaičiams sušelpti. Sako, 
nereikia ir mums visai ne
rupi tie visokie našlaičiai, 
pabėgėliai, tremtiniai ir ki
tokie lietuviai. Kasoje tas 
kliubas turi kelis šimtus do
lerių. Pasilinksminimams jis 
leidžia pinigus nesigailėda
mas. o kada nori padaryti 
‘gerą darbą”, tai galvoja

Musų armijai ir laivynui Edvardas J. Karbovskis iš 
trūksta žmonių. Savanorių Worcesterio važiavo šešta-zmonių.
neužsirašo tiek. kiek reikia, dienio

1. Muzika
2. Birutės Radio Choras 

vadov a u j a n t Valentinai 
Minkienei

3. Pasaka apie Magdutęvaziavo
ryte automobiliu su _ , . .xPo programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit
. reikėjo 30.000 vyrų. Laivy- lis atsidaužė į telefono stul- ^uo adresu: W0RL Sta 

nui trūksta 15,000 vyrų. Da- pą prie Arnold prūdo ir au- 
bar Amerikos armijoj yra tomobilis įkrito į vandenį, 
tik 960 000 vyrų. o pinigai Abu keleiviai nuskendo 
yra skirti išlaikymui 1-070,-i vandenyje. Policija sako. jų 
000 vyrų, bet savanorių ne- automobilis buvo panėręs 
užtenka. vandenyje ir tik mažas jo

Bandymas sutraukti dau- kampas kyšojo iš vandens.
giau vyrų į 'nacionalinę! ---------------
gvardiją”, kol kas nepasi-! Šešių Milionų Atstovai

Praeitą mėnesi Į armiją Įs- Mrs. J. Čamern. Dėl nežino
tojo tiktai 21.000 vyrų, o mų priežasčių jų automobi-

sekė. Buvo numatyta su- Bostone
traukti į gvardiją 682,000 ---------
vyrų. bet iki šiol sutraukta Bostone, Bradford vieš- 

šį sekmadienį, spalių 19 tiktai 141,000. Dėl tos prie- būtyje posėdžiauja CIO 
d. Lietuvos operos daininin- žasties Amerikos vadai ir unijų kongresas. Pirmadie- 
kė A. Trečiokienė dainuos sako- kad reikia įvesti pri- nį kongrese kalbėjo senato- 
“Darbininko” koncerte So. verstiną karišką jaunimo rius Pepper. kurs reikalavo, 
Bostone, Patrick J. Gavin apmokymą. Bei kol tas bus, kad Amerika vėl grįžtų į 
mokyklos auditorijoj, F ir armija ir laivynas bando su- “naujosios dalybos” politi

ką. Antradienį kongrese 
kalbėjo darbo sekretorius 
Schvcellenback, o trečiadie
nį laukiama generolo Mar
shall kalbos apie Amerikos

7-tos gatvių kampas. Pra- į rekrutuoti daugiau vyrų.
džia 4 vai. po pietų. į

Tame koncerte be to da
lyvaus Latvrence par. cho
ras, dainininkės Birutė Svi- 
lienė S. Raznauskaitė. I.
Zolubaitė ir smuikininkė A. 
Plevokaitė.

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

Šį penktadienį, 17 spalių, 
kaip 7:30 vakare, Sandaros 
salėj 124 F st., įvyks Lietu
vai Remti Draugijos vieti
nio skyriaus susirinkimas. 
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, nes yra labai 
svarbių reikalų. Valdyba

Serga Petras Remeika

Lankėsi K. Yasbutis iš 
Detroito

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardvcare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

PARSIDUODA 2 NAMAI 
South Bostone

Kiekvienas trijų šeimynų yra 
storas su penkių kambarių 
butu su vonia. Kaina prieina
ma. Ten pat randasi pardavi
mui gazo pečius. Kreiptis:
R. Y. W., 82 G st., (44) 
2-ros lubos. South Boston.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Servięe

Ketvirtis and Co.
Watches - Jeaelry - Diamonds 
Račius - Electrical Applianccs

379 W. Broadway,
Tel. ŠOU

So.
4649

Boston

BORIS BEVERAGE CO.

Praeitą savaitę musų įs- užsienių politiką, 
taigoj lankėsi svečiai iš De- Pirmą kongreso 
troito. draugas K. Yasbutis CIO unijų atstovai 
su žmona. Jie čia atvyko griežtai pasmerkė 
pasisvečiuoti pas seserį Pe- Hartley darbo bilių ir skel-! 
trutienę Cambridge ir buvo bia kovą tam įstatymui. At-j King st-* 
užėję pažiūrėti musų įstai- stovai mano- kad bilius bus 
gos. Drg. K. Yasbutis Dėt- pakeistas tik per kongresą, 
roite turi “E and B” alaus arba per politinį unijų vei- 
išvežiojimo biznį. Svečiai kimą.
atsinaujino “Keleivį” ir nu
sipirko knygų. Su jais buvo 
atsilankiusi ir drg. Petrutie- 
nė.

dieną
labai
Taft-

Mirė Vincas Taruška

Anglų Kalbos Pamokos

Cambridge kas antradie
nis ir ketvirtadienis vaka-Aš ilgametis South Bos-

mynams... Ar atspėsite. ko-;*'™ JO,n^>'as R®-:damos nemokamos anglų 
kiatn kliubui Pe«us.iTa;^ka SePt.30^mpat^|kaIbos pamokos RjJg« 
svarbesne uz gyvus zmo- V £P . JTetch"ica‘ Sch°o1- PatalP°se

Daktarai sako. k/d hospita- 83,13 V’eS°‘
"įlyje reikės būti ilgą laiką.

! Bučiau labai dėkingas gera
širdžiams. kurie mane ap
lankytų. Petras Remeika.

apie pečiaus nupirlįną feont Petkas rT-!™* nu° 7:30 jki 9:30 du*

Pereitą sekmadienį mirė 
senas Bostono gyventojas. 
Vincas Taruška. kuris turė
jo savo užeigą prie A ir 
Third gatvių.

Velionis paliko dideliam 
nubudime savo gimines ir 
draugus. R.

nes: _nvnnnuu rkzvnzlz-_ cine VatVaIintnL'nv 
cuvc vivn\zwnv.

Metinis BALF Susirinkimas

Šį Šeštadienį Bus Gera 
Wbist Parė

sideda spalių 14 d. vakare.
n.'» j

U.
n i t r? 
DAl.r DUS-

Šį šeštadienį, spalių 18 d. 
vakare, kaip 8 valandos. į- 
vyks L. Darbininkų Draugi
jos whist parė, L. Piliečių' 
Draugijos svetainėj. South ~ Piknike

Pargabenami 102 Kritu
siųjų Kūnai

RADIO ŽINIOS

Korp. 
ir Gra-

Spalių
tono skyrius turės metinį 
narių susirinkimą. Tai bus 
ketvirtadienį. Visi nariai 
prašomi įsidėmėti laiką ir

, • atvykti i susirinkimą, nes
Is kai e kntusiųjų ^arei".reikės išrinkti ateinantiems 

vių kūnų pirmojo transpor
to iš San Francisco į Nau-

NAMAS PARDAVIMUI
Kampinis 2 šeimynų namas 

su storu, gera vieta bet kokiam 
bizniui. Yra didelė bamė, višti- 
ninkas ir beveik akras žemės. 
Greitam pardavimui paleidžiu
pigiai. ' (43)

Wm. J. Gasunas,
W. Hanover, Mass.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

GERA BIZNIO PROGA
Parsiduoda Stucco Namas su 

Groserne ir Užkandžių Bufetu, 
kas duoda $300 j sąvaitę pajamų. 
Yra 5 apartmentai, 3 fornišiuoti, 
2 ne, aliejum šildomi. Yra frige- 
deriai ir aliejaus šilima. Apart
mentai duoda per metus $4,800. 
Kaina $26,000. Telefonuokit iš 
ryto: PARkway 5955-M.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Lapkričio 16 d. muzikos 
mokytoja p. A. Ttataroniutė 
duos puikų dainų koncertą 
So. Bostono municipalinė; 
svetainėj- ant Broadvvay. 
Jos vedami chorai išpildy? 
gražią dainų programą. 
Koncertas įvyks 3:30 vai. 
po pietų.

Tikietai į koncertą kai
nuoja $1 su taksais. Tikietų 
galima gauti ir “Keleivio” 
ofise.

Lietuvių Radio 
Po Stogu

Bostone. į puolės
Parengimo organizato- fT‘.?vana\ ^“a,“Vi' .bus

riai sako, bus išdalyta daug I inną dovaną laimėjo Ser.’.g.og
dovanų laimėjusiems loši- į'.į, 1, Tthlt % R’Tnt ’' miestelius ir čia palaidoti. mTt^rė

dalyviai bus!339,Ęa»t <th st-,_S.,B.; ant-, Ateinantj ^.^>4 3 dyje nutaiekams. o visi

Dorchesterio SLA Mitingas

Dorchesterio SLA 359 kp. 
laiko savo mėnesinį susirin
kimą šį penktadienį, spalių 
17 d. Dorchesterio L. Pilie
čių Kliube. 1810 Dorchester 
avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi daly
vauti. Valdyba

Quoddy Kaimelis Dar 
Neparduotas

Quoddy kaimelis Maine 
valstijoj, apie kurio pirkimą 
buvo galvojęs ir lietuvių B- 
ALF, dar nėra parduotas. 
Visi pasiūlymai- kokius vy
riausybė gavo. buvo tiek 
žemi, kad pardavėjai laukia 
naujų pasiūlymų.

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jes muzikos mokvk
lą: ' (-)

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st_, Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

metams valdybą, reikės iš
rinkti delegatus į BALF,

is Baliuje’’ laimėjimo' . pargabenama sejmą \ew Yorke ir aptarti
nas laimėjo sekanti:1 ^rau^lnia. 1 - kūnai kūne;šjos žiemos veikimą. Vieti-' 

K'” paskirstrti po NaujO-lnio BALp skvriaus direkto-' 
Anglijos miestus nai praeitos savaitės posė- 

ypatingai ra-
gardžiai pavaišinti. Todėl. Ser: vai.
prašome neužmiršti si šeš
tadienį vakare L. Piliečių 
Draugijos svetainėje ant E 
Street.

Mirė Uršulė Šidlauskiene

beKiiiauieių ° i ginti. kad visi naujai atvy-
142 Tilcitlv<41-' P° Pie^ ^.<?stę*no. : kusieji iš Europos lietuviai

— bus visų tikybų kritu- ■ akdnįai dėtusi i BALF šal- 
kūnų pasitimo įskil- - ”

Mrs. Paterson, __ ______
st. Rockland. Mass- trečią n-°
— Ser. HH 17 R. Murphy, į sn*Jų. , , ,,76 Wheatland avė- Do?-!™es ir bendros pamaldos 
chester; 4— Arthur Kirei- Vlsose 
lis- 514 Warren avė., Brock
ton: 5— Ser. NN 600 Bob
by Courtnev, 31 Ellsvvorth 
st- Worcester, Mass.. 6—
Ser. 436 Heien Byrne. 44

Praeitą ketvirtadienį So.
Bostone mirė Uršulė Šid
lauskienė - Mickevičiūtė-Jsį . Cambridge, Mass., 

'7— Ser. HH 918 R. A. 
Murphy 32 Smith st- Rox-

Kastanto Šidlausko žmona. 
Velionė buvo plačiai žino
ma tarp Bostono lietuvių. 
Ji paliko du sunus. Alfonsą 
ir Francis. Palaidota šį pir
madienį iš savo namų- 913 
E. Broadway. So. Bostone. 
Laidotuvėse dalyvavo dide
lis būrys giminių ir pažįs
tamų.

būry, .Mass.. 8— Ser. HH 
812 Anna Chencus 340 
School st- Stoughton, Mass.

Pavyzdingos Dukterys

Mrs. Jerrv Palding ; 
Miss Elizabeth Chapas už
sakė “Keleivį’’ savo motinai 
Mrs. Chapas, Cambridge, 
Mass. Sako, norime pada
ryti mamai malonią dovaną.

WHIST PARTY
Rengia Liet. Darbininkų Draugijos 21 kuopa 

Šeštadienį, SPALIŲ-OCTOBER 18- 1947
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver gatvių. South Bostone,

Pradžia 7:30 valandą vakare
Bostono ir apylinkių lietuviai yra kviečiami skait

lingai dalyvauti. Parės dalyviams ir dalyvėms yra 
skiriamos geros dovanos.

Nepamirškit Spalių-October 18. visi ir visos bukit musų 
Whist Party. VALDYBA.

oi
N. Anglijos bažny

čiose tą valandą bus skam
binami varpai kritusiųjų 
atminčiai pagerbti.

Trys Jauni Ištvirkėliai

pos darbą.

RADIJO PROGRAMA

Trys jauni vyrukai, vie-_ 
nas 20, kitas 18 ir trečias; 
16 metų prisipažino polici
jai užpuolę ir apiplėšę vie
ną Quincy taksiuko šoferį.

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 

Radijai ir Fonografo Consoles.
Dabar tik Nupiginta Kaina 

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

T. , , Jauni vyrai pasisamdė takįžangos moterišką dova- . k ? į , j a į lėSg 
ną laimėjo 018068; vyriską^^ iš jo Į,0,e.
■žanras dovana laimele rj vž|i šofcriui pa.zangos dovaną laimėjo 
018321.

Jaunimo Polkos kontestą 
laimėjo Alice ir Arnold 
Plevokas iš So. Bostono.

“Mamės ir Papės” polkos 
kontestą laimėjo Heien Slai- 
čiunienė ir Povilas Wadlu-j 
ga iš So. Bostono.

Vaičiaus kontestą laimė-' ______
jo Waiter Zaboraki ir Mrs.| Iš Newton praneša tokią 
Gladys Vitkowski is Chel-ig, j „a,^. t0 mieste- 
sea. Teisejai-judges buvo lin Vinre n'An-
I)r. Juozas Landžius, adv.
Jonas Grigalius, Dr. D. Pil
ka ir Mrs. Fitzgerald.

IJetuvių Radio Korp. ve-

A. LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Su užsakvmu siųskite ir pinigus 
DR. D. PILKA
546 Broadvray 

South Boston 27, Mass.

(52)

vyko iš jų pabėgti. Vyrės 
niųjų išdykėlių pavardės; 
yra Arthur Squores iš Hol- 
brock ir Robert Welsh iš 
S. Brantree.

Tėvas Nušovė Savo 
Dukterį

lio gyventojas Fiore D’An 
tonio, matomai išėjęs iš pro
to, pagriebė šautuvą ir nu
šovė vieną savo dukterį, 15 
metų mergaitę Niną vieto-

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi-
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LEPIE’S
56 Chauncy Street. Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
_ 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 lr 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central Bų. 

CAMBRIDGE, MASS.

T«L ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto 7

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 13

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treibont St.. Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

Valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

dėjai Steponas ir Valentina;je- o kitą — 18 metų Mary. 
Minkai, nuoširdžiai dėkuo-įjis sunkiai sužeidė ir ji nu- 
ja visiems “Pikniko Po Sto,gabenta į ligoninę. Pats! 
gu” dalyviams, dėkoja vi-1 žmogžudys paėmė nuodų ir 
siems už pardavimą ir pir- ir^i randasi ligoninėj. Poli-! 
kimą laimėjimo tikietų. ir cija spėja- kad tėvas staiga, 
visiems biznieriams už su- išėjo iš proto ir todėl norėjo1 
teikimą dovanų; taipgi vi- išžudyti savo šeimą. Tėvas 
siems kurie dirbo “Piknike yra 42 metų amžiaus. Ta 
Po Stogu ir Gražuolės Ba- šiurpi nelaimė įvyko antra- 
liuje”. i dienį anksti iš ryto.

Mortgečiai— Namų Paskolos—4C/r.
Geriausiose Savings ir Co-operative Bankose ant gerų na
mų, su mažais numok ėjimais, galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

ADV. F. J. BAGOCIUS,
302 W. Broadvvay, South Boston, Mass.

lithuanian
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, k~ica prieinama
>26 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Boston 461 g

3




